
 

                

Milé kolegyně a milí kolegové, 

věřím, že jste si o hlavních prázdninách odpočinuli, nabrali nových sil a chuti do dalšího školního roku. 

Dovolte mi Vás seznámit s některými skutečnostmi, které řeší náš spolek. 

Nové stránky a inspiromat. 

Firma, kterou vybrala ÚUR, vrcholný orgán našeho spolku, v současné době konzultuje s jednotlivými 

předsedy republikových sekcí strukturu podoby jejich inspiromatu. Naším přáním je, abychom během 

podzimu mohli začít vkládat naše podněty, výukové materiály, vzájemné inspirace nebo příklady dobré 

praxe. A samozřejmě i důležité informace. Kvalitu jednotlivých příspěvků bude sledovat republiková sekce, 

protože pouze ona bude moci rozhodnout jaký příspěvek do inspiromatu vložit. 

 

Soutěže 2022 

V letošním roce probíhají soutěže dle skladby soutěží. Vyhlášení soutěží jsem Vám již zasílal na začátku 

prázdnin, ale máte je opět v příloze. MŠMT změnilo celý přístup k soutěžím. Stále považuje naše soutěže za 

důležité. V současné době ale hledá nový systém celého pojetí soutěží a jejich financování. V letošním roce 

nebudou soutěže vyhlašovány ve věstníku ministerstva, ale budou uvedeny na samostatně zřízené stránce 

MŠMT. V současné době nejsou stránky bohužel k dispozici. My jsme v červenci splnili podmínky dle 

pokynů MŠMT a podali žádosti. Poté budeme muset ještě podat granty na jednotlivé soutěže. Podrobnosti 

naleznete na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/mladez/informace-k-podavani-zadosti-o-zarazeni-

souteze-ci-prehlidky. 

Soutěže budeme opět pořádat prostřednictvím EOSu. Informaci o jednáních s firmou Sensio a o podepsání 

nové smlouvy jsem Vám zasílal 1.7.2021. V současné době pracujeme na tzv. administraci soutěží, která 

nám umožní vytvářet vyhlášení soutěží přímo v EOSu. Odpadnou tak práce a náklady na implementaci 

vyhlášení do EOSu a současně usnadní práci republikovým sekcím jako nástroj, který bude mít většinu funkcí 

předdefinovanou. Myslíme si, že v souladu např. se Strategií 2030+, která zmiňuje důležitost digitalizace, je 

tato cesta správná. 

Velmi rád bych poděkoval organizátorům jednotlivých kol, kteří se již uvolili nebo teprve tak učiní a 

uspořádají pro nás letošní soutěž žáků ZUŠ.  

Všem Vám přeji úspěšný a bezproblémový vstup do nového školního roku, přeji Vám i Vašim kolegům 

pevné zdraví a našim žáků inspirující a radostný školní rok. 

 

V Turnově dne 30. srpna 2021   za Spolek UR  

Mgr. Bohuslav Lédl                                                                            

 předseda spolku Umělecká rada ZUŠ ČR    
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