ZÁPIS
z pracovního jednání Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje
konaného dne 6. května 2021 od 9:00 – on-line
Přítomni: Mgr. Petr Čech, Bc. Zdeněk Havlíček, Vladimír Hrebeňák, PhDr. Ilona Juhásová, Vítězslav Kováč,
Hana Müllerová, Bohumil Polívka, dipl. spec., Jiřina Ronešová, DiS., František Stůj, Lenka Sušaninová,
Roman Švancar
Omluveni: Vladimír Hrebeňák, Zdeňka Horská, Mgr. Irena Konývková, Josef Koreis Hana Müllerová, Mgr.
Iveta Poslední, Věra Šebeková, DiS., Mgr. Karel Šimandl
Program:
1. Zahájení - přivítání hostů
2. Činnost KUR v období distanční výuky – členové KUR
3. Informace z ÚUR ZUŠ ČR – Mgr. Irena Konývková
4. Informace z Rady AZUŠ ČR – Mgr. Petr Čech
5. Diskuse, různé – DVPP - OPVVV-šablony pro ZUŠ, soutěž ZUŠ, oceňování úspěšných žáků
6. Závěr
Průběh jednání:
Ad 1) Zahájení, uvítání přítomných a hostů - konkurzní komisí byl na funkci ředitele od nového školního
roku v ZUŠ Toužim nominován pan David Tománek, DiS.
Ad 2) Činnost KUR v období distanční výuky – členové KUR
• Světlo za Lidice - v loňském roce byl nominován sbor p. učitelky Evy Kůrkové - Kopretiny (ZUŠ
Jindřicha Jindřicha v Chebu), protože se však kvůli covidu akce nekonala, je navržen po domluvě s
paní sbormistryní tento sbor pro účast i v letošním roce. Mgr. Poslední pracuje s p. Kůrkovou na
videoklipu, kde bude uvedena i záštita KK
• Smyčcová soutěž – Františkovy Lázně + AKORDKVINT - 14. – 16. 10. 2021, Kk Karlovarský kraj:
31.5.2021 v ZUŠ Bečov
Ad 3) Informace z ÚUR ZUŠ ČR – spolek Umělecká rada základních uměleckých škol České republiky
• členský příspěvek Spolku 1000,- Kč/ZUŠ – kontrola platební morálky (ZUŠ Aš, Horní Slavkov a Žlutice
žádáme o úhradu)
• na webu ÚUR jsou zveřejněny ZUŠ, které se do Spolku přihlásily a již příspěvek uhradily (www.uurzuscr.cz)
• nové logo – viz plakát Taneční konference
• nové webové stránky – v přípravě (7.5.proběhne krátké jednání on-line nad strukturou webu)
• INSPIROMAT – členům KUR byly dopisy předsedy ÚR přeposílány průběžně s výzvou k zapojení
všech členů KUR i aktivních učitelů
• komunikace v době pandemie COVID_19
o Soutěž ZUŠ 2020/2021 – MŠMT nevyhlásilo
o samostatně vyhlášené celostátní soutěže pouze distanční formou se záštitou ÚUR (skladba,
smyčcové nástroje)
o příprava Soutěže ZUŠ 2021/2022 - v plánu: sólový a komorní zpěv, smyčcové soubory a
orchestry, dechové nástroje, bicí nástroje (sólová i souborová hra), cimbál, dudy, lidové
soubory, taneční obor)
o financování okresních a krajských kol - MŠMT vypsalo dotační tituly – pro rok 2022 bude
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zveřejněn pravděpodobně září/říjen 2021 – žádosti se podávají SAMOSTATNĚ, nikoli
prostřednictvím Krajského úřadu
o ÚUR trvá na výběru příspěvku 500,- Kč za Ok a 3000,- Kč za Kk
Ad 4) Informace z Rady AZUŠ ČR – Mgr. Petr Čech
• Valná hromada AZUŠ ČR – 22.- 23. 10. 2020 Zlín – on-line
• komunikace se školami v době pandemie COVID_19- náměty k distančnímu vzdělávání (Inspirativní
setkání 5. a 7. 5. 2021)
• ředitelé ZUŠ KK jednají on-line – pravidelně 1x za 14 dní – stanoviska k aktuálním opatřením
(distanční výuka, prezenční výuka 1:1, možnosti venkovní výuky, testování pedagogů, testování
žáků apod.) – další v pátek 7.5.2021 od 11:30 hod.
• MenArt, ZUŠ Open, spolupráce s ČF
Ad 5) Různé, diskuse
• DVPP – programová nabídka NPICR na rok 2021 (přihlášky na: daniel.konecny@npicr.cz)
• Manuály MŠMT pro návrat žáků ZUŠ
• Art Camp v M. Lázních o prázdninách – pro tanečníky
• Konference TO – přesunuta na říjen 2021
Ad 6) Závěr

Příští jednání KUR – předběžný návrh: 23.6.2021 od 9:30 hod. v ZUŠ Habartov
Zapsala: PhDr. I. Juhásová, dne 06.05.2021
Věrnost zápisu ověřil: Roman Švancar
Důležité odkazy:
ÚUR – www.uur-zuscr.cz - základní dokumenty k činnosti uměleckých rad
KUR – http://www.zussokolov.cz/krajska-umelecka-rada/
- Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje - administrátor R. Švancar (ZUŠ Sokolov) zus.sokolov@volny.cz
Asociace ZUŠ – www.azus-cr.cz
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