Zápis ze schůze Krajské umělecké rady Středočeského kraje
18.června 2018, 9.30 hodin, budova KÚ SK místnost č.1088

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Ozren Mutak (kytara), Marie Čerychová (akordeon)
Neomluveni: Kateřina Urbánková (LDO)
Další přítomní: ředitelé a zástupci škol pořádající soutěže v roce 2018
ZUŠ Kolín – pan Štefanec
ZUŠ Kladno, 5.května – Bc. Michaela Bernášková, MPA
ZUŠ Benátky nad Jizerou – Jana Czikraiová,pan Kolář
ZUŠ Český Brod – Tomáš Charvát

Program porady
1. přivítání členů KUR SK na pravidelné schůzi
2. představení nových členů
3. poděkování bývalým členů KUR SK
4. zhodnocení soutěží 2017/2018
5. diskuze o vyhlášených soutěžích 2018/2019
6. seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR – založení spolku
7. NIDV
8. Volba předsedy KUR SK
9. 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 za rok 2017 neposlala zápis porady KUR SK. Zašle společně se zápisem
2018. zároveň zašle kompletní složení KUR SK pro rok 2018/2019

2. Představení nových členů
Za uvolněné předsedy sekcí byli v roce v roce 2017/2018 zvoleni:
Mgr. Oldřiška Richter Musilová – zpěv
Jan Buňata - skladba

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:
Petr Dolejší – zpěv
Ivana Kořínková - skladba

4. Zhodnocení soutěží 2017/2018
Ke zhodnocení soutěží promluvili nejen zástupci sekcí KUR SK, ale i ředitelé škol, které
soutěže pořádali. I.Sinkulová poděkovala všem ředitelům, kteří soutěže pořádali.
Krajská kola soutěže MŠMT pro ZUŠ ve Středočeském kraji v roce 2017/2018 se uskutečnila:
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

Jak ředitelé škol, tak i členové KUR se jednoznačně shodli v tom, že bude nutná určitá
regulace účastníků krajských kol již v okresních kolech tak, aby krajská kola mohla
proběhnout bez problémů a v odpovídajícím čase.

Katastrofální situace proběhla v soutěži dechových nástrojů, kam se přihlásilo celkem 307
soutěžících! Soutěž probíhala do pozdních večerních hodin. Bylo to velmi náročné pro
personál školy, rodiče, děti, pedagogy i porotu.
Stejné, i když ne tak velké problémy nastaly v pěvecké soutěži.
Ostatní soutěže proběhly podle slov předsedů sekcí a ředitelů škol bez problémů. Stejná
situace s přemírou soutěžících nastávala v minulých letech i v soutěži bicích nástrojů, kde
problém vyřešila povinná skladba.
Předsedkyně KUR I.Sinkulová zadala předsedům sekcí zpracovat návrh regulace počtu
postupů z okresních kol tak, abychom mohli stanovisko přednést na pravidelné Poradě
ředitelů ZUŠ SK, která proběhne na konci září 2018.
KUR se sejde na začátku září a přijmeme společně řešení.

Další problémy nastaly s financování některých soutěží, zvláště soutěže dechové v ZUŠ Kolín,
kde škola na financování doplácela ze svého rozpočtu.
I.Sinkulová navrhuje využít rozpočet poskytnutý z MŠMT + startovné do krajských kol, pokud
to bude potřeba. Dá se to odhadnout z počtu žáků přihlášených do KK. Zbylé peníze budou
vráceny zpět na jednotlivé školy.
Na poradě ředitelů I.Sinkulová hodlá vyzvat ředitele jednotlivých škol, abychom společně
uhradili ZUŠ Kolín finanční ztrátu, kterou pořádáním soutěže utrpěla.
Rozpočteno na každého žáka.

Další debata byla kolem složení porot. Předsedové sekcí se shodli na tom, že předsedové
okresních soutěží by měl být nezávislí. Okresní poroty jsou složeny většinou z členů
jednotlivých škol, mnohé ZUŠ si ani nepodávají žádost o financování na KÚ. Na zaplacení
nezávislého předsedy by se určitě peníze v rozpočtu školy nebo ve startovném našly.
Pokud by bylo možné i v okresním kole mít nezávislou porotu, v které by nezasedali
jednotliví učitelé, byl by to ideální stav.
V některých soutěžích KK by bylo dobré vyměnit členy porot. V některých oborech zasedají
již v porotách několik let stejní porotci. Dáno k úvaze vedoucím sekcí.

I.Sinkulová seznámila členy KUR SK s tím, že v loňském roce proběhly soutěže téměř bez
problémů. Jeden problém vznikl v soutěži tanečního oboru, kdy do ÚK postoupily 3 soubory
od jedné pedagožky – stížnost rodiče z jiné školy.
Vyjádřili se k tomu všichni zúčastnění a musím konstatovat, že k žádnému porušení pravidel
nedošlo.
Jinak práce porot měla bezproblémový průběh, vyjma soutěže dechových nástrojů v Kolíně,
kde jsme na poslední chvíli hledali nového porotce na druhý den soutěže.
Poroty byly zcela nezávislé . Byly složené z porotců, kteří znají úroveň hry na ZUŠ a poroty
byly schopné spravedlivě ocenit soutěžící.
Každý vedoucí sekce zašle předsedkyni KUR SK I.Sinkulové písemné zhodnocení proběhlé
soutěže od předsedy poroty a své vlastní hodnocení.
I Sinkulová upozornila že:
předseda sekce musí být na soutěži přítomen
ze strany předsedy sekce je nutné poučit porotu a seznámit jí se soutěžním řádem.
zástupce sekce by měl být přítomen při jednání poroty nebo být porotě k dispozici
v řešení některých otázek

5. diskuze o vyhlášených soutěžích 2018/2019

Krajská kola soutěží MŠMT v roce 2018/2019 se uskuteční (zatím návrh)
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
ZUŠ Kladno, 5.května – zobcové flétny, dřevěné nástroje, ředitelka školy Bc. Michaela
Bernášková, MPA
Předseda sekce: Václav Slivanský
ZUŠ Říčany – žesťové nástroje, ředitelak školy Mgr. Iveta Sinkulová
Předseda sekce: Miroslav Thuma
Hra na akordeon:
ZUŠ Pečky, 17.3.2016, ředitelka školy Petra Vorlíčková
Předseda sekce KUR SK: Marie Čerychová
Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:
ZUŠ Beroun – ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová
Vedoucí sekce: Mgr.Bc. Martina Rajtmajerová

Hra na elektronické klávesové nástroje:
ZUŠ Kralupy nad Vltavou, ředitel školy Luboš Harazin?
Předseda sekce KUR SK: Ivo Formáček
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
ZUŠ Brandýs nad Labem, ředitel školy PhDr. Jaroslav Bayer
Předsedkyně KUR SK: Marie Švejdová- vrchní smyčce, Mgr. Eva Pinkasová - spodní smyčce
LDO - soutěžní přehlídka v kolektivním projevu:
ZUŠ Poděbrady, ředitelka školy Mgr. Hana Janiššová
Předsedkyně KUR SK: Mgr. Kateřina Urbánková

Pan Jan Buňata, vedoucí sekce skladby informoval zúčastněné o vyhlášení soutěže, zatím
předběžné. Kompletní informace rozešle na konci srpna.

Vedoucí jednotlivých sekcí mají za úkol do konce června zjistit a nahlásit, zda je pořádání
soutěží v uvedených školách možné.

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. seznámení členů KUR se zápisem z jednání ÚUR ČR – založení spolku
I. Sinkulová seznámila členy KUR SK se založením spolku ÚUR ZUŠ ČR. Veškeré materiály,
které se týkají založení spolku, zašle společně se zápisy z KUR všem členům k prostudování.

7. NIDV
I.Sinkulová požádala členy KUR, aby si promysleli do zářijové schůzky požadavky na další
vzdělávání pedagogů SK. Návrhy budou předloženy paní Mgr. Janě Novákové na Kulatém
stolu, který proběhne na podzim 2018 v Praze.
Dispozice soutěže vyvěsí I. Sinkulová i na stránky KUR SK.

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

8. Volba předsedy KUR
Předsedkyní KUR SK byla jednohlasně zvolena Mgr. Iveta Sinkulová
9. 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.

•

Mgr. Hana Javorská, sekce klavír, informovala zúčastněné o návrhu založit ve SK
klavírní soutěž pro mladší děti, pouze pro děti ze SK. Z tohoto důvodu založen spolek.

I Sinkulová poděkovala všem za přítomnost, popřála hezkou dovolenou a připomněla další
schůzku KUR SK, která se uskuteční na začátku září.
Zápis ze schůze bude zveřejněn na webových stránkách www.zusricany.cz .

Zapsala
Mgr.Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK

21.6.2018

