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

Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: Václav Slivanský, Mgr. Sylva Stejskalová, Vendula Dědová

Program porady
1. přivítání členů KUR SK na pravidelné schůzi
2. představení nových členů
3. poděkování bývalým členů KUR SK
4. diskuze o soutěžích 2017/2018
5. diskuze o vyhlášených soutěžích 2018/2019
6. ÚUR ČR
7. NIDV
8. volná diskuze

1. Přivítání členů KUR SK
Předsedkyně KUR SK Iveta Sinkulová přivítala členy KUR SK na pravidelné schůzi. Porada
členů KUR SK se mimořádně konala již na začátku školního roku. Bylo nutné dořešit
záležitosti, které jsme otevřeli na minulém jednání v červnu 2018.
Proběhla kontrola kontaktů a souhlasy s GDPR.
2. Představení nových členů
Za uvolněné předsedy sekcí byli v roce v roce 2018/2019 zvoleni:
Ivan Tatar - EKN

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

4. Diskuze o soutěžích 2017/2018
1. Velký počet soutěžících v krajských kolech
Členové KUR SK měli za úkol zhodnotit počty žáků a úroveň v okresních a krajských kolech
soutěže MŠMT a navrhnout možnosti, jak zredukovat počet soutěžících v krajských kolech
soutěže MŠMT.
V některých oborech se soutěž rozrostla do velkých rozměrů a pro některé pořádající
ředitele není možné soutěž uspořádat tak, aby splňovala svůj účel a byla dostatečně finančně
zajištěná. Bohužel, z porady se omluvil předseda sekce dechových dřevěných nástrojů V.
Slivanský, kterého se tato diskuze týkala nejvíce.
Po poměrně dlouhé diskuzi jsme se shodli na tom, že do krajského kola bude postupovat
max.30% žáků z okresních kol.
S tímto rozhodnutím nesouhlasili všichni členové KUR , ale zatím nikdo nenavrhl jiné řešení.
Předsedové sekcí mohou v některých oborech udělat výjimku (EKN, akordeon), jelikož účast
žáků v těchto oborech není tak početná a nebo jsou to obory, které jsou se do soutěží MŠMT
teprve začínají zapojovat.
Dalším navrhované řešení by byl počet žáků v jednotlivých soutěžních oborech v jednotlivých
ZUŠ x určité procento postupujících. Tady jsme se ale shodli, že tím bychom nedali
příležitost menším školám, se do soutěží zapojit.
2. Financování soutěží
Další věc, která se probírala, bylo financování soutěží. Některé soutěže nebyly dostatečně
zafinancovány ze státního rozpočtu – soutěž ve hře na dechové nástroje - vzhledem
k velkému nárůstu soutěžících. KUR SK rozhodla, že při nedostatku finančních prostředků ze
státního rozpočtu, bude každá škola platit startovné.
Někteří členové správně podotkli, že startovné bude i určitá limitující prostředek, pro účast
velkého počtu dětí v krajských kolech.
3. Povinné skladby
Objevily se i požadavky na povinné skladby v některých oborech. Např. v sekci bicí nástroje
se počet soutěžících v jednotlivých kolech eliminoval díky zavedení povinných skladeb.
Je samozřejmě jasné, že by to kladlo velké nároky na jednotlivé předsedy sekcí na všech
úrovních, ale v některých sekcích by se povinnými skladbami situace vyřešila.

5. diskuze o vyhlášených soutěžích 2018/2019

Krajská kola soutěží MŠMT v roce 2018/2019 se uskuteční
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
ZUŠ Kladno, 5.května 18. – 19.3.2019 – zobcové flétny, dřevěné nástroje
ředitelka školy Bc. Michaela Bernášková, MPA
Předseda sekce: Václav Slivanský
ZUŠ Říčany – 20.3. 2019 žesťové nástroje, ředitelak školy Mgr. Iveta Sinkulová
Vedoucí sekce: Miroslav Thuma
Hra na akordeon:
ZUŠ Pečky, 26.3.2019
ředitelka školy Petra Vorlíčková
Vedoucí sekce KUR SK: Marie Čerychová
Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu:
ZUŠ Beroun – 23. – 24.3.2019
ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová
Vedoucí sekce: Mgr.Bc. Martina Rajtmajerová
Hra na elektronické klávesové nástroje:
ZUŠ Kralupy nad Vltavou – 4.4.2019
ředitel školy Luboš Harazin
Vedoucí sekce KUR SK: Ivan Tatar
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
ZUŠ Brandýs nad Labem – 8.4.2019
ředitel školy PhDr. Jaroslav Bayer
Vedoucí sekce KUR SK: Marie Švejdová- vrchní smyčce, Mgr. Eva Pinkasová - spodní smyčce
LDO - soutěžní přehlídka v kolektivním projevu:
ZUŠ Poděbrady – 2.4.2019
ředitelka školy Mgr. Hana Janiššová
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Kateřina Urbánková

Sekce skladby
Vedoucí sekce KUR Jan Buňata podal informace o vyhlášené soutěži.

Školení EOS
Díky systému EOS odpadlo pořádajícím školám velké množství práce, spojené s pořádání
soutěže a vše se zjednodušilo a zrychlilo. EOS v letošním roce bude opět vylepšen – pro
školy, které pořádají soutěže doporučuje pan A. Chalupský školení NIDV – 10.10 nebo
6.11.2018. I. Sinkulová požádala členy KUR SK, kterých se letošní soutěž týká, aby školení
v rámci svých časových možností navštívili.
Okresní kola
Školní kola musí proběhnout nejpozději 14 dní před konání okresního kola.
Okresní kola musí proběhnout nejpozději 3 týdny před konáním krajských kol. Členové KUR
se shodli v tom, že porota v okresních kolech by měla být nezávislá. Tím by se také,
v některých okresech zmenšil poměr postupujících dětí do krajských kol. Tady záleží na
domluvě pořádajících ředitelů a pedagogů v jednotlivých okresech. Často narážíme na
nedostatečné prostředky na financování porotců v okresních kolech a často i na neochotu
měnit zaběhnutá pravidla. Okresní poroty jsou složeny většinou ze zástupců pedagogů z
jednotlivých škol, mnohé ZUŠ si ani nepodávají žádost o financování na KÚ. Pokud by bylo
možné i v okresním kole mít nezávislou porotu, nebo alespoň jejího předsedu, bylo by to
ideální.
Krajská kola
I.Sinkulová požádala vedoucí jednotlivých sekcí, aby plánovali konání krajských kol
v součinnosti s ní. Krajská kola musí navazovat na kola ústřední a při plánování KK je potřeba
vzít v úvahu další věci, které se někdy opomíjejí (jarní prázdniny, korepetitoři…atd)
I Sinkulová dále upozornila, že předseda sekce musí být na soutěži přítomen! Zástupce sekce
by měl být přítomen při jednání poroty nebo být porotě k dispozici v řešení některých
otázek.
Okresní kola musí proběhnout nejpozději 3 týdny před konáním krajských kol.
Z okresních kol postupuje do krajského kola max.30% žáků.

Předsedové sekcí mohou v některých oborech udělat výjimku (EKN, akordeon), jelikož účast
žáků v těchto oborech není tak početná a nebo jsou to obory, které jsou se do soutěží MŠMT
teprve začínají zapojovat.
Také v komorní hře smyčcových nástrojů lze udělat výjimku. Vedoucí sekce bude
komunikovat s ředitelem pořádající školy a v případě, že nedojde k naplnění minutáže,
mohou ještě další soutěžící postoupit – jako náhradníci.
Průběh krajského kola bude mít na starosti vedoucí sekce, který bude zodpovídat za to, že
soutěž proběhne v adekvátních podmínkách.
Poroty nezávislé. I Sinkulová požádala vedoucí sekcí, aby poslali složení porot pro soutěže
2018/2019.
Zároveň požádala o zhodnocení soutěží 2017/2018 předsedou poroty a vedoucím selce.
Zhodnocení proběhlých soutěží 2017/2018 zpracovává předsedkyně KUR Iveta Sinkulová.
Hodnocení zasílá předsedovi ÚUR ČR Aleši Chalupskému a zveřejňuje jej na stránkách KUR SK
(www.zusricany.cz/Krajská umělecká rada). Zde mají ředitelé možnost se s Hodnocením
soutěží za rok 2017/2018 seznámit. Hodnocení soutěží musí být odesláno panu
A.Chalupskému do konce listopadu 2018. Poté bude dokument zveřejněn na stránkách KUR.
6. ÚUR ČR
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 a vše
bude vyvěšeno na www.zusricany.cz/krajská umělecká rada.
Vzhledem k tomu, že byla zrušena sekce lidových nástrojů, která nemá oporu v RVP, skončilo
i působení I.Sinkulové jako vedoucí sekce KUR a tím i její účast v KUR.
I.Sinkulová seznámila členy KUR s dopisem, který jí zaslal předseda ÚUR ČR Aleš Chalupský,
který ji tímto pověřuje vedením KUR SK na další volební období – 5 let.
Podle jeho slov se bude hledat správné řešení pro mé nové zařazení v souladu se Stanovami.

7. NIDV
I.Sinkulová požádala členy KUR, aby si promysleli požadavky na další vzdělávání pedagogů SK.
Návrhy budou předloženy paní Mgr. Janě Novákové na Kulatém stolu, který proběhne na
podzim 29.listopadu 2018 v Praze, na Novoměstské radnici. I.Sinkulová pozvala členy KUR
k účasti ne tomto setkání.

8. Diskuze
Vzhledem k tomu, že se diskuze o soutěžích poměrně protáhla, nebyl již čas diskutovat o
ničem jiném.
Členové KUR SK se shodli v tom, že nepožadují založení Okresních uměleckých rad. Systém už
mnoho let funguje bez problémů i bez OUR. OUR je pouze na okrese Kladno.
Festival ZUŠ SK proběhne v ZUŠ Václava Talicha v Berouně.
Mgr. Hana Javorská, sekce klavír, informovala zúčastněné klavírní soutěž Středočeské
pianoforte pro mladší děti ze SK. Z tohoto důvodu založen spolek.
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 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
8.listopadu 2018

