V Praze dne 13. září 2018

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR dne 13. září 2018
10:00 – 13:00 hodin MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C – zasedací sál 081.
Zahájení, uvítání hostů – Mgr. Et Mgr. Jaroslava Vatalová, MŠMT, Mgr. Barbora Šobáňová, MŠMT,

1.

MgA. Ondřej Kratochvíl, ing. Jan Tobolík – Sensio s.r.o.
2.

Informace z MŠMT – Mgr. Barbora Šobáňová, MŠMT – vyřízení cestovních náhrad v průběhu jednání.

3.

Informace k EOS ZUŠ a k soutěžím a přehlídkám ZUŠ ve školním roce 2017/2018:
K soutěžím a přehlídkám ZUŠ ve školním roce 2017/2018:

a) Ondřej Kratochvíl a Jan Tobolík, Sensio s. r. o. – vyhodnocení dotazníkového šetření
b) Připomínky k EOS ZUŠ
c) Hodnocení ústředních kol soutěží – předsedové sekcí, které v uplynulém roce měly soutěže a přehlídky, přednesli
stručné zprávy o ústředních kolech soutěží (Ilona Rudelová, Mario Kudela, Miloslav Tengler, Aleš Chalupský, Petr
Mori, Vlastimil Konrády, Vendulka Vaňková). Tyto zprávy budou přílohami zápisu.
d) Náklady na provoz EOSu za uplynulý rok: celkem 435.600,- Kč, dosud zaplaceno 199.650,- Kč, uhradili jsme také
pronájem serveru na rok 2018/2019 5.445,- Kč. Spolek vybral 283.000 Kč, Poděkování za spolupráci, stále však
potřebujeme podporu na získání financí pro úhradu druhé části platby.
Informace soutěžím ve školním roce 2018/2019 – včetně EOSu – školení proběhnou opět pod hlavičkou NIDV,
tentokrát pouze k práci v EOSu. Proběhlo jednání s panem Holcem (Klasifikace), bylo domluveno, že převodní modul
dat pro přihlášku bude ke stažení přímo v EOSu pro všechny tvůrce software pro ZUŠ.
Tabulka soutěží 2018/2019:
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu

25. – 28. 4. 2019

ZUŠ Liberec Frýdlantská

3. – 5. 5. 2019

ZUŠ B. Smetany Litomyšl

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)

10. - 12. 5. 2019

ZUŠ T. Brzkové Plzeň

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

17. - 19. 5. 2019

ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec

Hra na elektronické klávesové nástroje

23. - 25. 5. 2019

Soukromá ZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kroměříž

Literárně dramatický obor: Kolektivní projev

30. 5. - 2. 6.2019

ZUŠ Litvínov

Skladba

5. – 7. 6. 2019

HŠ hl. m. Prahy / Hradec nad Moravicí

e)
4.

Statut poradního sboru – i když jeho platnost skončila, spolupráce s MŠMT bude pokračovat, ÚUR ZUŠ ČR bude i
nadále vykonávat funkci poradního sboru. Po dohodě s ředitelem Mgr. Jaroslavem Faltýnem, ředitelem Odboru
předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT) zorganizuje ÚUR koncert laureátů soutěží ZUŠ
2018/2019 v září příštího roku, akce bude spojena s předáváním ocenění pedagogů a žáků a financována z grantu
MŠMT.
přestávka

5.

Stanovy ÚUR – projednání úprav: Úpravy stanov byly prodiskutovány a odsouhlaseny, do stanov byly vloženy
kompetence a povinnosti členů UR na jednotlivých stupních z dřívějších Zásad pro činnost uměleckých rad. Současně
byl do struktury UR vložen stupeň „Okresní umělecká rada“, který byl zmíněn pouze okrajově v poznámce s možností
zřizovat tento stupeň podle potřeby. Vzhledem k tomu, že okresní umělecké rady v oblasti organizace soutěží ve většině
krajů fungují, je zařezení tohoto stupně potvrzením systémové struktury. Pro tuto úpravu hlasovalo 22 z 28 přítomnýchV návaznosti na tyto změny budou podle potřeby upraveny dokumenty Organizační řád a Manuál hodnocení.

6.

Sekce ÚUR

a) Založení varhanní sekce ÚUR
b) Ukončení činnosti sekce lidových nástrojů – cimbalisté + dudáci – postupně převezmou práci sekce lidových
nástrojů, která nemá oporu v RVP. V tomto školním roce proběhne setkání členů všech 3 sekcí, někteří ze sekce
lidových nástrojů budou mít možnost pracovat v sekcích cimbalistů nebo dudáků, sekce lidových nástrojů zanikne.
Předseda ÚUR Aleš Chalupský poděkoval pan Miloslavu Tenglerovi za vedení této sekce a připomněl, že kolega
Tengler souběžně vedl a bude dále vést sekci dřevěných dechových nástrojů ÚUR.
c) Plánované schůzky sekcí uvedené v podmínkách soutěží schůzky proběhnou v ZUŠ Praha 1, Biskupská, případné další
schůzky se uskuteční podle potřeb a dohody v sekcích
7. Soutěže a přehlídky ve školním roce 2019/2020 – je třeba, aby předsedové sekcí, které mají své soutěže a přehlídky
v příštím školním roce, jednali s organizátory ústředních kol. Organizátoři ÚK je třeba nahlásit do 30. 3. 2019, termíny
koordinovat s předsedou ÚUR.
8. Různé, diskuse, závěr

ÚUR ZUŠ ČR
1. bere na vědomí:
- informaci společnosti Senzio o Elektronickém systému soutěží EOS ZUŠ
- informace o změnách v sekcích ÚUR ZUŠ ČR
- hodnocení soutěží v roce 2017/2018
- informace k soutěžím v roce 2018/2019 a k přípravě soutěží v roce 2019/2020
2. schvaluje:
- změny v sekcích ÚUR a v jejich struktuře
- využití EOSu pro soutěže ve školním roce 2018/2019
- úpravy stanov – viz příloha
- úpravy v Organizačním řádu soutěží a přehlídek v souladu se stanovami
3. ukládá:
- předsedům krajských uměleckých rad i předsedům sekcí, které v letošním školním roce mají své soutěže a přehlídky,
spolupracovat s NIDV při zajištění školení k práci s EOSem a efektivně je obsazovat organizátory okresních a
krajských kol.

Aleš Chalupský, předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

