
 

Zápis z jednání Krajské umělecké rady ZUŠ MS kraje 
24. 9. 2018, ZUŠ Ostrava-Poruba 

 
 
Přítomni: 
předsedové sekcí a oborů: 
A. Zupková, I. Rudelová, D. Hytková, I. Kubíková, J. Sklenářová, S. Mareček, K. Bednář,  
P. Štůla, M. Maternová, B. Šlachta, J. Zajíček, K. Novák, J. Machač  
předsedové OUR:  
R. Talpová, V. Fojtíková, A. Zupková,  K. Vidličková  
ředitelé škol pořádajících soutěže v roce 2019: B. Kachlová, A. Mikulová, K. Novák  
financování: E. Sekelová 
omluveni:  
M. Jurošková Bezručová, J. Kupčík, V. Vondráček, P. Kolár, M. Repperová, L. Štůralová,  
D. Schreiber, Pavel Béreš  
 
Po zahájení paní A. Zupková společně s I. Rudelovou informovaly o výsledcích jednání 
Ústřední umělecké rady ZUŠ v Praze, která proběhla dne 13. 9. 2018. Velký prostor byl 
věnován systému EOS. Ten by neměl diktovat, svazovat. V jednotlivých kolech soutěží by 
měl být prostor na diskuzi, oddech.  
Ředitelům škol a předsedům sekcí a oborů je doporučeno školení pořádané NIDV, které 
osvětlí práci v EOSu. V našem kraji je plánováno na 13. a 14. 11. 2018, přednostně by měli 
být proškoleni ti, kteří budou soutěžní kola organizovat, tedy budou v systému EOS pracovat, 
tvořit katalogy, harmonogram, diplomy. 
Dotazy z řad KUR o vzniklém zapsaném spolku ÚUR a financování EOSu budou předloženy 
panu A. Chalupskému.  

V průběhu dalšího jednání byly stručně zhodnoceny krajské soutěže, předsedové sekcí 
vyjádřili spokojenost s jejich průběhem i dalšími úspěchy postupujících žáků z našeho kraje. 
Také byla kladně hodnocena pomoc systému EOS. V organizaci krajských kol, které jsou 
v kraji soutěžícími bohatě zastoupeny (Hra na dechové nástroje), byla zmíněna některá 
opatření, která budou pro příští krajská kola vhodná. Ta budou projednána jednotlivými 
sekcemi, šlo o časové napětí, velké množství postupujících z okresních kol, počet porotců… 

Krajské přehlídky talentovaných žáků v tomto školním roce budou také probíhat, tabulku 
všech, které se pro tento školní rok připravují, s termíny a místy konání vám rozešlu po jejím 
sestavení. V diskuzi se objevilo téma diplomů. Rada se shodla na tom, že si diplomy budou 
pořadatelé tisknout sami pomocí systému EOS. Malé množství starých předtištěných 
blanketů je ještě k dispozici, je možné je využít pro okresní kola. Případné požadavky a 
dotazy prosím adresujte paní ekonomce E. Sekelové ze ZUŠ J. R. Míši Orlová-Poruba.  

Termíny krajských kol soutěží v tomto školním roce byly potvrzeny, zveřejněny budou v 
systému EOS. Ten umožní od 1. 11. 2018 zkušební provoz, vše, co bude do 30. 11. vloženo, 
bude smazáno, ostrý provoz bude zahájen 1. 12. 2018.  

Předsedové jednotlivých sekcí srdečně děkovali pořadatelům loňských krajských kol. Kladně 
byla hodnocena také kola ústřední, jejich organizace i doprovodný program pro žáky a 
učitele. Velké díky byly vyjádřeny také paní E. Sekelové, její vstřícné spolupráci s garanty a 
organizátory v oblasti financování soutěží.   

Děkuji také vedení ZUŠ Ostrava-Poruba za poskytnutí prostor a občerstvení.  

A. Zupková  


