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Z Á P I S 
 

z pracovního jednání Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje 
konaného dne 5. ledna 2022 od 8:30 v ZUŠ Habartov, Komenského 312, 357 09 Habartov 

 

Přítomni: Mgr. Petr Čech, Bc. Zdeněk Havlíček, Vladimír Hrebeňák, Zdeňka Horská, PhDr. Ilona Juhásová, 
Josef Koreis, Vítězslav Kováč Bohumil Polívka, dipl. spec., Jiřina Ronešová, DiS., František Stůj, Lenka 
Sušaninová, Mgr. Karel Šimandl, Roman Švancar 
Omluveni: Mgr. Irena Konývková, Hana Müllerová, Mgr. Iveta Poslední, Věra Šebeková, DiS. 
Hosté: Bc. Alena Konečná, DiS. (ZUŠ Kynšperk) 
 

Program:   
1. Zahájení  
2. Příprava Soutěže ZUŠ 2021/2022 – zajištění financování Ok a Kk 
3. Informace z ÚUR ZUŠ ČR  
4. Informace z Rady AZUŠ ČR – Mgr. Petr Čech 
5. Diskuse, různé – Festival ZUŠ 2022, DVPP 
6. Závěr 

   
Průběh jednání: 
Ad 1) Zahájení, uvítání přítomných a hostů  

    
Ad 2) Příprava Ok a Kk Soutěže ZUŠ 2021/2022 – pověření členové KUR 

• sólový a komorní zpěv, smyčcové soubory a orchestry, dechové nástroje, bicí nástroje (sólová i 
souborová hra), cimbál, dudy, lidové soubory; taneční obor 

• řádně prostudovat propozice soutěže a dodržet termíny soutěžních kol – zodp. příslušní vedoucí 
sekcí KUR jako odborní garanti 

• harmonogram Ok a Kk je zpracován a rozeslán na všechny ZUŠ v KK – případné změny ihned hlásit, 

• do EOSu jsou vložena všechna okresní a krajská kola   
o ředitelé ZUŠ (organizátoři) mají do systému přístup a mohou pověřit další pedagogy 
o pokyny k dalšímu vkládání/mazání zaměstnanců obdrželi školy přímo od předsedy spolku 

UR Mgr. B. Lédla 
o všichni ředitelé všech ZUŠ v kraji musí v systému EOS potvrdit, pokud se školní kolo 

nekoná 
o pokud se nebude konat Ok - předsedkyně KUR v EOSu zadá 
o NEKOMUNIKOVAT dotazy s firmou Senzio – viz dopis předsedy ÚUR 

• financování okresních a krajských kol - OŠMT KÚ podal žádost kumulovaně na všechny soutěže, 
konečným příjemcem dotace pro soutěž ZUŠ zodpovědným za její vyúčtování bude opět ZUŠ 
Habartov 

o dokud MŠMT nevyřídí kladně žádost a nezašle finanční prostředky, jsou veškeré výdaje 
hrazeny z rezervního fondu ZUŠ Habartov, proto žádáme garanty i organizátory o 
maximální součinnost při vyúčtování jednotlivých kol (nejdéle do týdne po ukončení 
soutěžního kola) 

o podrobnější pokyny k vyúčtování budou zaslány přímo garantům (vedoucím sekcí KUR) a 
organizátorům soutěžních kol (ředitelům ZUŠ) 

• Kk nepřispívá na porotné – bylo potvrzeno na jednání s vedením OŠMT KÚ dne 14. 10. 2021 
o  doporučeno řešit prostřednictvím mimořádných odměn členům porot ze 

mzdových prostředků ZUŠ, v nichž jsou zaměstnáni; v případě více zaměstnavatelů se tito 
prokazatelně dohodnou – např. ZUŠ, která učitele uvolňuje z výuky; organizátor může 
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použít tiskopis žádosti o uvolnění z EOSu  
o poroty je nutné sestavovat hospodárně – zodp. vedoucí sekcí KUR 
o KUR se dohodla na sestavení porot Ok pouze z pedagogů ZUŠ Karlovarského kraje (3-5 

členů) 

• ÚUR trvá na výběru příspěvku 500,- Kč za Ok a 3000,- Kč za Kk – předsedkyně KUR odeslala dne 
20.10.2021 žádost o dotaci Karlovarským krajem ve výši 28.500,- Kč, je proto žádoucí uvádět logo 
kraje na důstojném místě (zodp. každý pořadatel), požádat také ÚUR ZUŠ ČR, do elektronického 
systému KK byla žádost vložena 2.1.2022 

 
Ad 3) Informace z ÚUR ZUŠ ČR – spolek Umělecká rada základních uměleckých škol České republiky 

• členský příspěvek Spolku 1000,- Kč/ZUŠ zůstává i pro rok 2022 

• nové webové stránky – plánovaný start 1.1.2022 

• INSPIROMAT – lze vkládat další příspěvky – po dohodě s vedoucím příslušné sekce ÚUR 

• proběhlo on-line jednání 14. 12. 2021 – financování Ok a Kk (zkušenosti z krajů), akreditace VP 

• pokyny k organizaci soutěže ZUŠ a podávání přihlášek v EOSu – zasílá předseda UR přímo na školy 
 

Ad 5) Informace z Rady AZUŠ ČR – Mgr. Petr Čech 

• on-line setkání k aktuálním opatřením v prosinci 2021 

• nové informace – průběžně dle jednání zástupců rady AZUŠ s MŠMT 
 

Ad 6) Různé, diskuse 

• Světlo za Lidice 2022 – nominován dětský pěvecký sbor SONEt: Komoráček (ZUŠ Nejdek) a Kolibříci 
(ZUŠ Sokolov) 

• DVPP – plán na jaro 2022  
o PHÚ NPI bude podporovat pouze VP zaměřené na přípravu revize RVP ZUV (Kolokvia 

v jednotlivých krajích a celostátní konferenci) 

• Festival ZUŠ KK – listopad 2022  
o Výstava v Krajské knihovně v Karlových Varech (1. – 30. 11. 2022 – bylo potvrzeno) 
o Večer tance - 14. 11. 2022 od 19:00 hod. v Karlovarském městském divadle 
o Chvění slov – 15. 11. 2022 od 19:00 hod. v Karlovarském městském divadle 
o Večer hudby – 16. 11. 2022 od 19:00 hod. v Karlovarském městském divadle 

▪ žádost o dotaci KK byla odeslána OSMT KÚ (170.000,-) 
▪ objednávka KMD byla odeslána – značné zvýšení cen pronájmu 
▪ garanti jednotlivých částí festivalu: Vladimír Hrebeňák (VO), Lenka Sušaninová (TO), 

Mgr. Irena Konývková (LDO), Mgr. Karel Šimandl (HO) 
▪ na příštím jednání KUR bude navržena základní dramaturgie jednotlivých večerů a 

výstavy s vernisáží 
Ad 7) Závěr  

Příští jednání KUR: 13. dubna 2022 od 8:30 hod. v ZUŠ Habartov 
 

 
Zapsala: PhDr. I. Juhásová, dne 05.01.2022 
Věrnost zápisu ověřil: Roman Švancar 
 

Důležité odkazy:  
ÚUR – www.uur-zuscr.cz - základní dokumenty k činnosti uměleckých rad – od 1.1.2022 bude změněno 
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 

http://www.uur-zuscr.cz/
http://www.zussokolov.cz/krajska-umelecka-rada/
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