Zápis ze schůze Krajské umělecké rady Středočeského kraje
7.června 2017, 9.00 hodin, budova KÚ SK místnost č.3072

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Marie Čerychová
Další přítomní: ředitelé a zástupci škol pořádající soutěže v roce 2017
ZUŠ Poděbrady – Mgr. Hana Janiššová – dechové orchestry
ZUŠ Kladno, 5.května – Michaela Bernášková, Lenka Hotová – hra na kytaru
ZUŠ Nymburk – Bc.Věra Janišová – hra na klavír
ZUŠ Mladá Boleslav – Mgr. Jana Mlčochová – hra na smyčcové nástroje

Program porady
1. přivítání členů KUR SK na pravidelné schůzi
2. představení nových členů
3. poděkování bývalým členů KUR SK
4. zhodnocení soutěží 2016/2017
5. diskuze o vyhlášených soutěžích 2017/2018
6. seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR
7. NIDV
8. volná diskuze

1. Přivítání členů KUR SK
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová přivítala členy KUR SK na pravidelné schůzi.

2. Představení nových členů
Za uvolněné předsedy sekcí byli v roce v roce 2016/2017 zvoleni:
Vendula Dědová – taneční obor
Mgr., Bc. Martina Rajtmajerová – sborový zpěv (ZUŠ Beroun)
Petr Dolejší – zpěv (ZUŠ Nymburk)
Marie Švejdová – vrchní smyčce (ZUŠ Mladá Boleslav)

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. Šárka Kuželová – TO
Mgr. Alena Hejlová – sborový zpěv
Mgr. Jitka Adamusová – vrchní smyčce

4. Zhodnocení soutěží 2016/2017
Ke zhodnocení soutěží promluvili nejen zástupci sekcí KUR SK, ale i ředitelé škol, které
soutěže pořádali. I.Sinkulová poděkovala všem ředitelům, kteří soutěže pořádali.
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: Mgr.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

Soutěže v roce 2017 probíhaly téměř bez problémů.
Soutěž VO probíhala dva dny, místo plánovaného jednoho dne. Bez problémů.

Hra na smyčcové nástroje – lepší nastavení podmínek, Praha x SK, změna podmínek
v repertoáru. Pokud diskvalifikace – oznámit před vstupem na soutěžní podium.
LDO – soutěž neproběhla, proběhlo celostátní školení v Uherském Hradišti.
Hra na klavír - Hana Javorská ještě zmínila problémy s výběrem repertoáru na klavírní
soutěži. Doporučuje některým pedagogům konzultaci se zkušenějšími pedagogy. Nárůst
soutěžících, problém i pro porotu. Buď udělat určitou korekci postupujících z okresních kol
nebo soutěž na 3 dny? Řešilo se také startovné. Nutné na celorepublikové sekci zmínit,
velkost SK = nárůst počtu účastníků do ÚK.
Kytara – velký počet účastníků, vyřešit směrná čísla pro jednotlivé okresy. Nelze spoléhat na
zodpovědné okresní poroty. V krajských kolech soutěží děti, které by soutěžit neměly. Porota
v některých okresech pustila i děti, jejichž hra neměla potřebnou úroveň.
Diskuze v celorepublikové sekci – rozdělit kytary na sólistické výkony a komorní soubory?
Pouze v soutěži Jazzových a ostatních orchestrů vystupoval soubor bicích nástrojů, který byl
diskvalifikován, protože neobsahoval žádný melodický nástroj. Diskvalifikace se řešila i
s vedoucím ÚUR ČR panem A.Chalupským a vedoucím sekce dechových orchestrů Mojmírem
Chudou. Všichni zastávají stejný názor na diskvalifikaci orchestru, který se liší od názoru
Radka Břicháče, vedoucího sekce bicích nástrojů KUR SK.
Vznikla diskuze, co je soubor a co je orchestr.
Další problém vznikl v ZUŠ, která pořádala neveřejné okresní kolo. Ve stanovách soutěží
nebylo doslovně uvedeno, že soutěže jsou veřejné.
Na základě těchto dvou stížností bude nutné upravit Řád soutěží a přehlídek:
1. v ostatních orchestrech musí být alespoň jeden melodický nástroj
2. všechna kola soutěží MŠMT jsou veřejná
Iveta Sinkulová přednese tyto požadavky panu A. Chalupskému a zmíní je na schůzi ÚUR ČR.

Krajská kola soutěží MŠMT v roce 2017/2018 se uskuteční:
Sólový a komorní zpěv: 21. – 22. března 2018, ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou
Ředitelka: Jana Czikraiová
Vedoucí sekce KUR SK: Petr Dolejší (ZUŠ Nymburk)
Hra na dechové nástroje: 26. – 27.března 2018, ZUŠ F. Kmocha Kolín
Ředitel. Mgr. Michal Dubnický

Vedoucí sekce KUR SK: Václav Slivanský (ZUŠ Brandýs nad Labem) – dřevěné dechové
nástroje,
Miroslav Thuma (ZUŠ Nové Strašecí) – žesťové nástroje
Hra smyčcových souborů a orchestrů: 5.dubna 2018, ZUŠ Mladá Boleslav
Ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Eva Pinkasová – spodní smyčce, Marie Švejdová – vrchní smyčce
(ZUŠ Mladá Boleslav)
Hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra: 22. – 23.března 2018, ZUŠ Kladno, 5.května
Ředitelka: Michaela Bernášková
Vedoucí sekce KUR SK: Radek Břicháč (ZUŠ Říčany, ZUŠ Kladno, 5.května)
Hra na cimbál, dudy, hra souborů lidové hudby: 5.dubna 2018, ZUŠ Mladá Boleslav
Ředitelka: Ing. Jana Mlčochová
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Iveta Sinkulová (ZUŠ Říčany)

Další diskuze k vyhlášeným soutěžím se týkala EOS – elektronická organizace soutěží. Shodli
jsme se v tom, že je to velký přínos, ovšem má ještě pár nedostatků. Členové KUR SK a
ředitelé ZUŠ SK nahlásí I.Sinkulové do konce června připomínky k EOSu a ta je pak předá
panu A.Chalupskému.
TO a LDO požadují jiný systém hodnocení.
Termíny a konání krajských kol v roce 2017/2018 musí být známy již do konce června 2017.
Zajistí I.Sinkulová.
Již tradičně požadavek na nezávislé předsedy okresních a krajských porot.
V krajských kolech se požadavek daří plnit, v okresních kolech zatím stále ne.
I.Sinkulová bude požadovat po jednotlivých okresech zástupce okresních uměleckých rad.
5. NIDV
I.Sinkulová požádala členy KUR, aby si promysleli do zářijové schůzky požadavky na další
vzdělávání pedagogů SK. Návrhy budou předloženy na Kulatém stolu, který proběhne na
podzim 2017 v Praze.

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

6. Seznámení členů KUR SK se zápisem ÚUR ČR
7. Diskuze
•

I.Sinkulová znovu upozornila na nutnost řešit problémy, pokud nějaké budou, na
úrovni kraje

•

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

•

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

•

Uzávěrka okresních soutěží 14 dní před konáním soutěže, krajských soutěží 21 dní
před konáním soutěže. Zajistí I.Sinklulová

•

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

•

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

•
I Sinkulová poděkovala všem za přítomnost.
Zápis ze schůze bude zveřejněn na webových stránkách www.zusricany.cz .

Zapsala
Mgr.Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK

29.6.2017

