
 

Zápis z jednání Krajské umělecké rady ZUŠ MS kraje 
21. 9. 2017, ZUŠ Ostrava-Poruba 

 
 
Přítomni předsedové sekcí a oborů:  
I. Rudelová, A. Zupková, D. Hytková, S. Mareček, M. Maternová, D. Řepišťák, I. Kubíková,  
další předsedové okresních UR:  
M. Szymik, R. Talpová, V. Fojtíková, A. Zupková 
a ředitelé škol pořádajících soutěže v roce 2018: L. Muroň, A. Mikulová 
 
omluveni: Markéta Jurošková Bezručová, Stela Panicová, Pavel Štůla, Bohdana Šlachta, 
Josef Zajíček, Miroslava Repperová, Lenka Štůralová, David Schreiber, Zdeňka Čablíková, 
Eva Sekelová, Iva Kubíková, Kateřina Vidličková, Andrej Vyoral, Pavla Kovalová, Jan 
Machander 
 
Jednání KUR zahájila A.Zupková, oznámila změny ve složení KUR. Nově byla zvolena za 
sekci zpěvu Bohdana Šlachta ze ZUŠ Frýdek Místek. Paní Stela Panicová z funkce 
předsedkyně sekce hry na horní smyčcové nástroje odstupuje. Nový zástupce bude teprve 
zvolen. Paní Zupková společně s I. Rudelovou informovala o výsledcích jednání Ústřední 
umělecké rady ZUŠ v Praze, která proběhla dne 14. 9., zápis bude rozeslán všem školám 
předsedou A. Chalupským.  

V průběhu dalšího jednání byly stručně zhodnoceny krajské soutěže, předsedové sekcí 
vesměs vyjádřili spokojenost s jejich průběhem i dalšími úspěchy postupujících žáků z 
našeho kraje. V diskuzi se objevilo téma financování soutěží. Případné dotazy proto 
adresujte paní ekonomce Evě Sekelové ze ZUŠ J. R. Míši Orlová-Poruba. Krajské přehlídky 
nelze financovat z rozpočtu přiděleného na soutěže vyhlašované MŠMT.  

Termíny krajských kol soutěží v tomto školním roce byly potvrzeny, zveřejněny budou v 
systému EOS do konce listopadu. Přihlášky bude možné vyplňovat od prosince. NIDV bude 
pořádat další kolo seminářů k proškolení učitelů pro práci se systémem EOS. Elektronický 
způsob organizace soutěží se v loňském roce osvědčil, usnadnil práci pořádajícím školám, 
poskytl zřizovateli a ministerstvu požadovanou statistiku. V tomto roce již papírová podoba 
přihlášek není vyžadována. Od prosince bude možné vkládat přihlášky a dávat pokyny k 
jednotlivým kolům soutěže. Osvědčil se také tisk diplomů prostřednictvím EOSu, rada 
schválila, že dosud používané blankety budou v budoucnu inovovány a školám bude 
poskytnuta možnost tisku vlastní grafiky, těm pak budou dodány jen bílé papíry k tisku. Vše 
je však nutné domluvit včas, neplatí pro tento školní rok.   

Pokud na školách došlo ke změnám adresy nebo ve vedení, je potřeba, aby ředitelé změny v 
údajích v EOSu aktualizovali. Ředitelé jsou také žádáni, aby na jaře v EOSu určili, zda se na 
školách budou či nebudou konat školní kola.  

Poděkování zaslouží vedení ZUŠ Ostrava-Poruba za poskytnutí prostor i občerstvení. 
Zapsala a úspěšný i radostný školní rok všem přeje 

A. Zupková  

 


