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Z Á P I S 
 

z pracovního jednání Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje 
konaného dne 8. listopadu 2018 od 10:00 hodin 

Hotel Selský dvůr, Nový Drahov u Františkových Lázní 
 
Přítomni: Mgr. Petr Čech, Vladimír Hrebeňák, Zdeňka Horská, PhDr. Ilona Juhásová, Bohumil Polívka, dipl. 
spec., Jiřina Ronešová, DiS., Mgr. Iveta Poslední, Lenka Sušaninová, Mgr. Karel Šimandl, Roman Švancar 
Omluveni: Bc. Zdeněk Havlíček, Mgr. Irena Konývková, Josef Koreis, Vítězslav Kováč, Hana Müllerová, 
František Stůj 
Hosté: Bc. Alena Konečná (ZUŠ Kynšperk), Jitka Kaprová, DiS. (Chodov), Mgr. Anna Novotná (ZUŠ 
Habartov), Mgr. Petr Pitra (ZUŠ Bečov), Miroslava Pešková (ZUŠ F. Lázně), Jan Zapf a Martin Doležal (ZUŠ 
Horní Slavkov) 
 
Program:   
1. Zahájení -  přivítání hostů 
2. Soutěž ZUŠ 2017/2018 – průběh oceňování KK 
3. Soutěž ZUŠ 2018/2019 – odsouhlasení harmonogramu 
4. Festival ZUŠ 2018 – aktuální stav příprav 
5. Zpráva z jednání ÚUR ZUŠ ČR - PhDr. Ilona Juhásová 
6. Zprávy z jednání rady AZUŠ ČR – Mgr. P. Čech 
7. Diskuse, různé – DVPP, ZODM 2020, MenART, Open ZUŠ, OPVVV - šablony pro ZUŠ 
8. Závěr 
   
Průběh jednání: 
Ad 1) Zahájení, uvítání přítomných a hostů – vzácným hostem jednání byl pan MgA. Pravoslav Kohout, 
emeritní předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR 

          
Ad 2) Soutěž 2017/2018  

• Slavnostní oceňování Karlovarským krajem se uskutečnilo dne 7. listopadu 2018 od 10:00 hodin 
v Klášteře Teplá 
Na ocenění bylo navrženo celkem 58 žáků, souborů a projektů:  
z toho HO 45 žáků a souborů 
VO 12 jednotlivců a projektů 
TO 2 soubory 
Hudební část zajistila ZUŠ F. Chopina M. Lázně. 
 

Ad3) Soutěž ZUŠ 2018/2019 – okresní a krajské kola 
• do 30. 11. jednotliví garanti soutěžních disciplín nominují složení poroty krajského kola a informaci 

odešlou předsedkyni KUR (tj. celé jméno, zaměstnavatel, kontaktní email) 
• přílohou zápisu je dotazník – vyplní do 20. 12. a odešlou na: JuhasovaIlona@seznam.cz 

o členové krajských porot, kteří nejsou zaměstnáni v ZUŠ v Karlovarském kraji,  
o organizátoři a garanti jednotlivých kol soutěže; 
o dotazník slouží jako podklad pro zpracování návrhu Dohody o provedení práce 

• návrh rozpočtu – prozatím ve stejné výši jako v tomto šk. roce, další jednání s KÚ proběhne cca 
v listopadu 
 

 

mailto:JuhasovaIlona@seznam.cz
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Ad 4) Festival ZUŠ KK 2018 – v pořadí šestý festival (bienále) 
19. 11. 2018 od 19:00 – Večer tance – Karlovarské městské divadlo 
20. 11. 2018 od 19:00 – Chvění slov – Karlovarské městské divadlo 
21. 11. 2018 od 19:00 – Slavnostní koncert – Karlovarské městské divadlo 
22. 11. 2018 od 16:00 – Vernisáž výstavy – přízemí budovy A, Krajský úřad Karlovy Vary 

• přípravný tým: 
o PhDr. Ilona Juhásová – předsedkyně KUR 
o Mgr. Petr Pitra – ředitel ZUŠ Bečov 
o Mgr. Irena Konývková – LDO – program odeslán  
o Lenka Sušaninová – TO program odeslán 
o Mgr. Karel Šimandl – HO program odeslán 
o Mgr. Iveta Poslední – HO 
o Vladimír Hrebeňák – VO organizaci vernisáže domluvit s Mgr. Karasem (KÚ KK) 

 
• Aktuální stav příprav:  

o text na vstupenky odsouhlasen, vstupenky na jednotlivé večery v divadle si osobně převzali 
zástupci jednotlivých škol – nevyužité vstupenky si ZUŠ mezi sebou mohou předat nebo 
vrátit v divadle nejpozději při generální zkoušce PhDr. Iloně Juhásové 

o vernisáž a výstava – dne 14. 11. od 10:00 hodin se koná jednání na KÚ – konkrétní 
podmínky organizace vernisáže v kooperaci s odborem kultury KÚ. 

o vystoupení na vernisáži zajistí Mgr. Karel Šimandl – návrhy odeslat do 12. 11. na 
juhasovailona@seznam.cz 

o PR - plakáty, pozvánky – návrh pro tisk připravila a tisk zajistila Mgr. et Bc. I. Ahneová  
o každá ZUŠ obdržela poměrný počet plakátů, pozvánek a vstupenek  
o každá ZUŠ obdržela v elektronické podobě plakát Festivalu, který vyvěsila na web školy 
o odkaz na plakát Festivalu na webu Živý kraj:  

http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/festival-tvorby-zakladnich-umeleckych-skol-
karlovarskeho-kraje-2018-82243 

o bannery – 2 „šály“ a dlouhý banner – připraveny k použití 
o programy jednotlivých částí festivalu byly odeslány - zodp. L. Sušaninová, I. Konývková, K. 

Šimandl, vernisáž - V. Hrebeňák – dodá seznam vystavujících škol a učitelů do 12.11. 
o videozáznam objednán 
o dárky pro účastníky, hosty a učitele – připraví ZUŠ Kynšperk, AD K. Vary, další ZUŠ se 

mohou připojit – oznámí to do 12. 11. předsedkyni KUR 
o květinová výzdoba – objedná Mgr. et Bc. I. Ahneová 
o občerstvení pro účinkující – ZUŠ zajistí samy, divadelní bar bude otevřen dle dohody s paní 

ředitelkou KMD 
 
Ad 5) Zpráva z jednání ÚUR ZUŠ ČR – spolek Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České 
republiky  

• členský příspěvek Spolku 1000,- Kč/ZUŠ  
• na webu ÚUR jsou zveřejněny ZUŠ, které se do Spolku přihlásily a již příspěvek uhradily (www.uur-

zuscr.cz) 
• z Karlovarského kraje se dosud do Spolku nepřihlásilo a neuhradilo příspěvek 8 ZUŠ 

 
Ad 6) Informace z jednání Rady AZUŠ ČR  - Mgr. Petr Čech 

• volba zástupce do Rady AZUŠ za Karlovarský kraj proběhla v pondělí 15. října od 8:30 hodin v ZUŠ 
Sokolov (náhradní prostory v Městském kulturním domě, boční vchod vlevo, 3. p. č. 311) – byl 

mailto:juhasovailona@seznam.cz
http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/festival-tvorby-zakladnich-umeleckych-skol-karlovarskeho-kraje-2018-82243
http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/festival-tvorby-zakladnich-umeleckych-skol-karlovarskeho-kraje-2018-82243
http://www.uur-zuscr.cz/
http://www.uur-zuscr.cz/
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zvolen Mgr. Petr Čech – ZUŠ F. Chopina M. Lázně 
• Valná hromada AZUŠ ČR se konala 23. – 24. 10. 2018 v Olomouci 
• Open ZUŠ je vyhlášen na 31. 5. – 1. 6. 2019  
• v roce 2020 navrhli členové KUR spojit Festival ZUŠ s Open ZUŠ s tím, že organizační příprava bude 

zařazena do programu jednání KUR v lednu 2019 
 
Ad 7) Různé, diskuse 

• DVPP – programová nabídka NIDV na Podzim 2018 (přihlášky na: konecny@nidv.cz) 
o pro projekty Šablony ZUŠ jsou připraveny akreditované vzdělávací programy – viz 

KATALOG NIDV 
o KOLOKVIUM ŘEDITELŮ A SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ KUR ZUŠ KK – 8. – 9. 11. 2018 (čt – pá) 

 místo konání – Nový Drahov u F. Lázní  
 lektor: Mgr. Taťána Brodská 
 téma: Otázky komunikace v ZUŠ 

o Kulatý stůl PODPORA ZUŠ – 29. 11. 2018 od 10:30 hod., Novoměstská radnice Praha, 
Karlovo náměstí 1/23 

o Celostátní VP  - plán na rok 2019 
 pro učitele hudební nauky – 9. – 11. 10. 2019, Bystré u Poličky 
 pro učitele TO – 7. – 9. 10. 2019, Bystré u Poličky 
 pro učitele hry na varhany – únor 2019 Olomouc; říjen 2019 Praha 
 pro učitele dechových nástrojů – v jednání se zástupci České filharmonie, Praha 
 pro učitele zpěvu – březen 2019 Svitavy 

o Krajské VP (návrhy členů KUR): 
• Hra na kytaru – (R. Coufal) 3. díl: Doprovody a improvizace – termín a místo konání 

bude upřesněno 
• Hra na akordeon – J. Vlachová, ml., 7. 12. 2018 od 10:00, ZUŠ Kraslice 
• Hudební hry – Cyril Kubiš – 14. 3. 2019, místo konání bude upřesněno 
• Návrhy na nové lektory: Dalibor Bárta, Zdeňka Horská, Jan Kovář 

 
• Příprava ZODM 2020 – aktuální stav příprav  - zatím nezměněno 

o Byl jmenován zástupce KUR pro kulturní disciplínu Hra na elektronické klávesové nástroje – 
Bc. Zdeněk Havlíček (ZUŠ Sokolov, gavli.kv@seznam.cz),  
a členové přípravného týmu: Roman Švancar (ZUŠ Sokolov, zus.sokolov@volny.cz), Bohumil 
Polívka, dipl.spec. (ZUŠ Járy Cimrmana F. Lázně, zastupce@zusfrantiskovylazne.cz) 

o Byl učiněn dotaz panu Danielovi Forró, (vl. jm. MgA. Karel Horký, PhD.), aby se stal 
osobností umělecké disciplíny. Pan Forró byl touto nabídkou poctěn a rád ji přijal. Jeho 
kontakty byly předány organizátorům IX. ZODM. 

 
• OP VVV – zapojení ZUŠ - šablony II  

o žádost již podaly ZUŠ: 
• Habartov, Chodov, Kynšperk, Františkovy Lázně 
• M. Lázně – již probíhá realizace  
• další ZUŠ prosíme, aby sdělily do 30. 11. 2018 aktuální stav (příprava x realizace) 

na JuhasovaIlona@seznam.cz 
o ve spolupráci s NIDV – projekt SRP - plán: 2x semináře pro příjemce, individuální i 

hromadné konzultace – zdarma 
o informaci o systému přípravných prací v ZUŠ Horní Slavkov před podáním žádosti o projekt 

podal pan M. Doležal  

mailto:konecny@nidv.cz
mailto:gavli.kv@seznam.cz
mailto:zus.sokolov@volny.cz
mailto:zastupce@zusfrantiskovylazne.cz
mailto:JuhasovaIlona@seznam.cz
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• Podpora nadání: podpůrná opatření pro žáky ZUŠ – NIDV: Mgr. Helena Kumperová  

Spolupráce s NÚV – pedagog-metodik PhDr. Ilona Juhásová – zpracován návrh motivačního 
leporela k šablonám, další setkání metodického týmu bude 12. – 13. listopadu 2018 v Průhonicích 

 
• Zapojení ZUŠ v IPs „APIV - B“ – probíhají jednání s managementem projektu o upřesnění formy 

zapojení, pro tyto školy bude semináře realizovat lektorka Lucie Valentová 
 

• Různé: 
o Světlo za Lidice – pěv. sbor za Karlovarský kraj - návrh na rok 2019: zajistí Mgr. I. Poslední 
o Slavnostní oceňování úspěšných studentů ministrem školství – 13. 12. od 14:00, 

Vlastenecký sál Karolina, Praha - vystoupí žáci ZUŠ Sokolov 
 
Ad 8)  Závěr – poděkování za účast i za spolupráci 
 

Příští jednání KUR: 
 

Středa 9. ledna 2019, od 8:30 hodin   
NIDV Karlovy Vary, Západní 15 

 
 
Zapsala: PhDr. I. Juhásová,  dne 11. 11. 2018 
Věrnost zápisu ověřil: Roman Švancar 
 
Důležité odkazy:  
ÚUR – www.uur-zuscr.cz - základní dokumenty k činnosti uměleckých rad 
KUR – www.zussokolov.cz - Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje - administrátor  R. Švancar (ZUŠ Sokolov) 
zus.sokolov@volny.cz  
Asociace ZUŠ – www.azus-cr.cz 

http://www.uur-zuscr.cz/
http://www.zussokolov.cz/
mailto:zus.sokolov@volny.cz
http://www.azus-cr.cz/

