Zápis ze schůze Krajské umělecké rady Středočeského kraje
14.listopadu 2016, 10.00.hodin, budova KÚ SK místnost č.1088

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: R.Břicháč (bicí nástroje), F.Fejgl (dechové orchestry), I.Kořínková (skladba),
V.Slivanský (dřevěné dechové nástroje)
Neomluveni: S. Stejskalová (EZHZT), B.Pelikánová (hudební nauka)

Program porady
1. přivítání členů KUR SK na pravidelné schůzi
2. představení nových členů
3. poděkování bývalým členů KUR SK
4. minuta ticha – Kamil Šádek
5. zhodnocení soutěží 2015/2016
6. diskuze o vyhlášených soutěžích 2016/2017
7. seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR
8. NIDV
9. Volba předsedy KUR SK
10. volná diskuze

1. Přivítání členů KUR SK
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová přivítala členy KUR SK na pravidelné schůzi. Omluvila se
všem členům, že se v roce 2015 neuskutečnila porada KUR SK.

2. Představení nových členů
Za uvolněné předsedy sekcí byli v roce v roce 2015/2016 zvoleni:
Mgr. Šárka Kuželová – taneční obor
Mgr. Zdena Charvátová – výtvarný obor, zástup za MD p.uč. R.Prokešové

3. Poděkování bývalým členům KUR SK
Předsedkyně KUR SK I. Sinkulová poděkovala předsedům jednotlivých sekcí KUR SK, kteří
se v předešlém školním roce uvolnili z funkce:

Mgr. Marcela Látalová– taneční obor, ZUŠ Černošice

4. Minuta ticha
Členové KUR SK uctili minutou ticha památku předsedy pěvecké sekce, pana ředitele ZUŠ
v Mladé Boleslavi, Kamila Šádka, který naše řady opustil v srpnu 2016 po dlouhé a těžké
nemoci.

5. Zhodnocení soutěží 2015/2016

I.Sinkulová seznámila členy KUR SK s tím, že v loňském roce proběhly soutěže téměř bez
problémů. Jeden problém vznikl v soutěži komorní hry smyčcových nástrojů.
Problém vznikl v postupových místech, kdy porota poslala do ÚK soutěže MŠMT soubor
s nižším bodovým hodnocení. Problém se podařilo vyřešit, informovala o něm předsedkyně
sekce p. J. Adamusová.
Jinak práce porot měla bezproblémový průběh a poroty byly zcela nezávislé. Byly složené
z porotců, kteří znají úroveň hry na ZUŠ a poroty byly schopné spravedlivě ocenit soutěžící.
Každý vedoucí sekce zaslal předsedkyni KUR SK I.Sinkulové písemné zhodnocení proběhlé
soutěže a zároveň krátce ústně zhodnotil průběh soutěže na poradě KUR.
Soutěže zhodnotili – M.Thuma – KH dechové nástroje, J.Adamusová a E.Pinkasová – KH
smyčcové nástroje, M.Čerychová – akordeon, I.Fornáček – EKN, k.Urbánková – LDO.
A.Hejlová, vedoucí sekce sborový zpěv, informovala členy KUR SK o nově proběhlé
přehlídce pěveckých sborů.

Členové KUR SK dále projednali:
1. předseda sekce musí být na soutěži přítomen
2. ze strany předsedy sekce je nutné poučit porotu a seznámit jí se soutěžním řádem.
3. z pozice předsedy sekce je nutné porotu ,,ohlídat“ (viz. problém v KH smyčců)
4. zástupce sekce by měl být přítomen při jednání poroty nebo být porotě k dispozici
v řešení některých otázek
5. předseda sekce společně s tajemníkem poroty by měl zkontrolovat postupová místa a
bodové hodnocení soutěžících

6. kontrola bodového hodnocení po každé kategorii

Další téma, které se promítlo i do dalšího bodu jednání bylo zařazování soutěžících podle
data narození. V letošním roce jsou všichni soutěžící zařazení do soutěže nikoli podle věku
k 1.9. předešlého roku, ale podle věku, který dosáhne soutěžící v době konání soutěže. Po
jednání ÚUR ČR se pravidla sjednotila pro všechny obory. Vedoucí sekcí, jejich soutěže již se
změněným zařazováním žáků proběhli informovali KUR, že s tím v proběhlých soutěžích
nebyl problém.
Na toto téma se opět rozvinula rozsáhlá diskuze, ale předsedové sekcí konstatovali určité
uspokojení nad sjednocením pravidel pro všechny sekce.

Předsedkyně KUR poděkovala všem zúčastněným předsedům za pořádání soutěží v roce
2015/2016.
Krajská kola soutěží MŠMT v roce 2015/2016 se uskutečnila:
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
ZUŠ Františka Kmocha Kolín, 14. - 15.3.2016, ředitel školy Mgr. Michal Dubnický
Předsedové sekcí: Václav Slivanský - dřevěné dechové nástroje, Miroslav Thuma - žesťové
nástroje
Hra na akordeon:
ZUŠ Pečky, 17.3.2016, ředitelka školy Petra Vorlíčková
Předseda sekce KUR SK: Marie Čerychová
Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:
ZUŠ Mnichovo Hradiště, 19.3.2016 (sobota), ředitelka školy PhDr. Eva Ševců
Předsedkyně KUR SK: Mgr. Alena Hejlová
Hra na elektronické klávesové nástroje:
ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 21. - 22.3.2016, ředitel školy Luboš Harazin
Předseda sekce KUR SK: Ivo Formáček
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
ZUŠ Brandýs nad Labem, 5. - 6.4.2016, ředitel školy PhDr. Jaroslav Bayer
Předsedkyně KUR SK: Mgr. Jitka Adamusová - vrchní smyčce, Mgr. Eva Pinkasová - spodní
smyčce
LDO - soutěžní přehlídka v kolektivním projevu:

ZUŠ Poděbrady, 11. - 12.4.2016, ředitelka školy Mgr. Hana Janiššová
Předsedkyně KUR SK: Mgr. Kateřina Urbánková

Nezávislé poroty k jednotlivým soutěžím byly sestaveny podle plánu do 30.11.2015
I. Sinkulová poděkovala předsedům sekcí za kontrolu přihlášek a repertoáru a za
zodpovězení dotazů pedagogů ze SK. Opět to prospělo ke zdárnému průběhu soutěží.
I. Sinkulová poděkovala také ředitelům jednotlivých škol za uspořádání jednotlivých kol a za
jejich zdárný průběh.
I.Sinkulová zaznamenala určitou nespokojenost ze strany středočeských pedagogů
s organizačním pořádáním ÚK soutěže v KH dechových nástrojů v Orlové. Další
nespokojenost pedagogů SK byla se zařazováním dětí v KH dechových nástrojů do kategorií.
Objevily se názory, že některé děti, byly nevhodným rozvržením kategorií, diskriminovány.

I Sinkulová zpracuje hodnocení soutěží, které zasílá předsedovi ÚUR ČR A. Chalupskému a
zveřejňuje je na www.zusricany.cz v sekci Krajská umělecká rada.

6. Diskuze o vyhlášených soutěžích 2016/2017
KRAJSKÁ KOLA:
Hra na klavír – 15. – 16.3.2017, ZUŠ B.M.Černohorského Nymburk
paní ředitelka Bc.Věra Janišová
KUR SK: Mgr. Hana Javorská, ZUŠ Říčany

Hra na kytaru – 30. – 31.3. 2017, ZUŠ Kladno, 5.května
paní ředitelka Michaela Bernášková
KUR SK: Ozren Mutak – ZUŠ Kladno, 5.května

Hra na smyčcové nástroje – 4. – 5.4. 2017, ZUŠ Mladá Boleslav
paní ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
KUR SK: Mgr. Jitka Adamusová, ZUŠ Říčany, Mgr. Eva Pinkasová, ZUŠ Mladá Boleslav

Hra dechových orchestrů – 7.4. 2017, ZUŠ Fr.Kmocha Kolín

pan ředitel Mgr. Michal Dubnický
KUR SK: Mgr. František Fejgl – ZUŠ Brandýs nad Labem

Hra jazzových a ostatních orchestrů – 26. – 27.4.2017, ZUŠ Poděbrady
paní ředitelka Mgr. Hana Janiššová
KUR SK: Mgr. František Fejgl – ZUŠ Brandýs nad Labem

Výtvarný obor – soutěžní přehlídka – 11. - 12.5.2017, ZUŠ Český Brod
pan ředitel Tomáš Charvát
KUR SK: Mgr. Zdena Charvátová – ZUŠ Český Brod

Předsedové jednotlivých sekcí budou opět k dispozici pedagogům i ředitelům škol
s informacemi k průběhu soutěží, v případě potřeby zkontrolují přihlášky do soutěží a vyloučí
sporné momenty tak, aby nedocházelo k vyřazení soutěžících před soutěží.
Vedoucí sekce VO Z.Charvátová informovala o prodloužení výtvarné přehlídky v ZUŠ Český
Brod na dva dny a informovala I.Sinkulovou o organizaci výstavy a komunikaci s pedagogy.
Veškeré informace zasílá I.Sinkulové v kopii.
Časové limity si samozřejmě zkontrolují vysílající pedagogové, event. ředitelé škol, kteří jsou
za správné vyplnění přihlášky odpovědní.
I.Sinkulová připomněla změnu v zařazování žáků do soutěžních kategorií podle věku
dosaženému v roce soutěže, tj. od 1.1 – 31.12.2017. Zařazování žáků podle věku dosaženém
v roce soutěže je v letošním roce bez výjimek.
Doporučila všem přečíst si důkladně dispozice soutěže, které na začátku září poslala do všech
škol paní Mgr. Zdena Kšírová z MŠMT.
Dispozice soutěže vyvěsí I. Sinkulová i na stránky KUR SK.
I vzhledem k tomu, že v roce 2017 již pravděpodobně začnou fungovat elektronické
přihlášky, a doba mezi jednotlivými koly soutěže by se mohla zkrátit, stále platí zaslání
přihlášek do krajského kola musí být nejpozději ! měsíc před konáním KK.
Zatím s elektronickými přihláškami nemáme zkušenost a nemůžeme ohrozit průběh
krajského kola soutěže pro pořádající školu.
Znovu upozornila na nutnost řešit problémy, pokud nějaké budou, na úrovni kraje.
Soutěž je pouze pro žáky ZUŠ a pouze do 26 let věku!! Důležité ohlídat u orchestrů.

Veškeré informace k soutěžím budou vyvěšeny na stránkách KUR SK – www.zusricany.cz

7. Seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR
I.Sinkulová seznámila členy KUR SK se zápisem z jednání ÚUR ČR.
Zápis ze schůze ÚUR ČR bude vyvěšen na stránkách KUR SK - www.zusricany.cz
Členové KUR si ho zde, v případě zájmu, mohou přečíst.
I.Sinkulová informovala ředitele o průběhu porady ÚUR ČR a zmínila elektronické přihlášky a
soutěž v hudební nauce.
Probíraly se tyto oblasti:
•

Zařazování podle věku dosaženého v roce konání soutěže (viz. výše)

•

Účast konzervatoristů v dechových orchestrech

•

Elektronická přihláška – nové průvodní listy

•

Informační služby pro ZUŠ – www.eurohudebka.cz

•

Informace z NIDV – vzdělávání učitelů SK, zaměřené na konkrétní potřeby
jednotlivých oborů

•

Spolupráce se slovenskými uměleckými školami

•

Mezinárodní soutěž v hudební nauce

7. Spolupráce s NIDV
Předsedkyně KUR informovala předsedy jednotlivých sekcí o spolupráci s NIDV na další školní
rok.
Pozvala členy na Kulatý stůl, který se uskuteční 29.11.2016 na Novoměstské radnici v Praze
od 10.30., kde je možné se vyjádřit k vzdělávacím seminářům, které budou pro učitele ve SK
a Praze ,,ušité na míru“. I.Sinkulová zaznamenala požadavky pedagogů a ředitelů škol v roce
2015/2016. Část seminářů se již podařilo společně s garantem NIDV pro SK a Prahu paní
Bc.I.Šlechtovou zorganizovat, část je přesunuta na tento školní rok a v rámci časových a
finančních možností budou přidány další semináře. Konstatovala, že se bude snažit, aby
lektoři jednotlivých vzdělávacích akcí byli vybráni uvážlivě, aby měli pedagogům co předat a
aby byly pedagogy respektováni.

Návrhy na letošní vzdělávací semináře: 3-4 cyklový seminář dirigování, aranžování skladeb –
pro lidové soubory, pro jazzové soubory, seminář pro dechové hráče – prav.saxofon, klarinet,
HN, Elektronické skládání hudby (Sibelius), VO – akční tvorba, EKN.
Další návrhy – seminář jak učit skladbu, klavírní improvizace. Pokud se některý seminář
nepovede z různých důvodů zařadit v tomto školním roce, bude zařazen na rok příští.
V letošním roce proběhnou ve SK semináře pro začínající učitele.

8. Volba předsedy KUR SK
Na konci porady proběhla volba předsedy KUR SK. Zúčastněnými členy KUR SK byla Iveta
Sinkulová jednohlasně zvolena předsedkyní na další 4 roky.

9. Volná diskuze
•

I.Sinkulová požádala členy KUR SK, aby jí posílali zápisy z porad jednotlivých sekcí
ÚUR.

•

Po skončení soutěže poslat elektronicky do 14 dnů zhodnocení soutěže předsedou
poroty a také předsedou jednotlivé sekce.

•

Být k dispozici ředitelům a učitelům - vyplňování a kontrola přihlášek, rady ohledně
repertoáru, minutáže, atd.

•

I.Formáček, vedoucí sekce EKN přidal do diskuze informaci o práci sekce EKN a navrhl
školící seminář pro učitele EKN ve SK.

•

Někteří členové KUR informovali předsedkyni o plánovaných poradách svých sekcí –
smyčcová - J.Adamusová a E.Pinkasová a klavírní sekce – H.Javorská.

•

Opět se rozvinula diskuze na téma okresních limitů pro postupy do krajských kol a
v některých oborech nedostatečné úrovně žáků v KK. Je to poměrně často
diskutované téma. Pro postupy z okresních kol zatím limity nejsou.

•

Rozvinula se také debata na téma hodnotící semináře po soutěžích, účast či neúčast
pedagogů na seminářích a rozborové semináře i pro soutěžící děti.

•

Jeden návrh byl také veškeré soutěžní výkony nahrávat, aby se předešlo diskusím –
pro některé pořádající školy to zatím nepřipadá v úvahu.

•

Další návrh byl založit sekci varhaníků

•

Paní K.Urbánková (LDO) informovala o zrušení soutěže MŠMT v roce 2016/2017.
Proběhnou místo toho 2 celostátní rozborové semináře.

I Sinkulová poděkovala všem za přítomnost, popřála mnoho úspěchů ve školním roce
2016/2017.
Zápis ze schůze bude zveřejněn na webových stránkách www.zusricany.cz .

Zapsala
Mgr.Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK

30.11.2016

