STANOVY
Umělecká rada ZUŠ ČR, spolek
(dále jen „Umělecká rada “)
Úplné znění
Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
1. Umělecká rada ZUŠ ČR, spolek, je samostatným a dobrovolným spolkem podle zákona
č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. Spolek je právnickou
osobou.
3. Sídlem Spolku je Základní umělecká škola Praha 1, Biskupská 1276/12, PSČ 110 00.
4. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v
souladu s právními předpisy České republiky.
Článek II.
Účel Spolku
1. Účelem Spolku je:
a) podílet se na řešení odborných otázek uměleckého vzdělávání s dalšími institucemi (MŠMT,
NIDV, NÚV), na revizích Rámcového vzdělávacího programu a přípravě dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků,
b) spolupracovat s Asociací ZUŠ ČR při řešení otázek týkajících se zajištění péče o rozvoj a
kvalitu uměleckého vzdělávání v České republice,
c) projednávat a zpracovávat podněty a náměty přicházející z pedagogické praxe ze základních
uměleckých škol a zajišťovat metodickou podporu pedagogům v oblasti základního
uměleckého vzdělávání,
d) prostřednictvím svých členů v systému uměleckých rad podporovat implementaci nových
metod a pedagogických přístupů v základních uměleckých školách,
e) vypracovávat a průběžně aktualizovat podmínky soutěží a přehlídek žáků ZUŠ vyhlašovaných
MŠMT ČR a podílet se na jejich odborném zajištění (Organizační řád soutěží a přehlídek žáků
ZUŠ, Manuál hodnocení atd.)
f) zajišťovat administraci a organizaci soutěží a přehlídek žáků ZUŠ v používaném elektronickém
systému, který bude umístěn na webových stránkách Spolku.
g) pomocí své organizační a komunikační struktury umožňovat a rozvíjet kontakty, spolupráci,
odborný dialog a společné projekty základních uměleckých škol celé ČR.
2. Při zajišťování hlavní činnosti je Spolek žadatelem o dotační a jiné finanční prostředky především
na podporu soutěží a přehlídek žáků ZUŠ a ostatních aktivit, pořádaných spolkem, jejich
administraci a organizaci.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
Článek III.
Organizační struktura spolku
a)
b)
c)
d)
e)

Okresní umělecká rada – dále jen OUR (+ předseda OUR)
Krajská umělecká rada – dále jen KUR (+ předseda KUR)
Ústřední umělecká rada – dále jen ÚUR
Kolegium Ústřední umělecké rady – dále jen Kolegium
Předseda Ústřední umělecké rady

Článek IV.
Orgány Spolku
a)
b)
c)
d)

Předseda Ústřední umělecké rady
Kolegium Ústřední umělecké rady
Ústřední umělecká rada - dále jen ÚUR – nejvyšší orgán spolku
Revizní komise

a) Předseda ÚUR
1. Je statutárním orgánem Spolku a jeho jménem jedná navenek v součinnosti se zástupci členů
Spolku.
2. Je volen schůzí ÚUR.
3. Volební období je pětileté.
4. Řídí činnost Kolegia. Může pověřit jednoho z členů kolegia ke svému zastupování v jím
vymezeném rozsahu
5. Za Spolek se podepisuje vždy předseda.
b) Kolegium ÚUR
1. Je sedmičlenné ve složení:
a) předseda Ústřední umělecké rady,
b) 3 zástupci za hudební obor,
1 zástupce za literárně dramatický obor,
1 zástupce za taneční obor,
1 zástupce za výtvarný obor
2. Kolegium svolává předseda ÚUR nejméně 4x za rok,
3. Kolegium je usnášeníschopné při účasti 4 členů, pokud je přítomen alespoň 1 ze zástupců
nehudebních oborů. Každý z členů má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
ÚUR.
4. K přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů.
5. Kolegium navrhuje/zpracovává/předkládá:
a) symboliku, stanovy, směrnice a usnesení Spolku,
b) rozpočet Spolku na příslušný rok,
c) výroční zprávu za předcházející období,
d) zprávu o hospodaření za předcházející období.
6. Členství v Kolegiu zaniká:
a) odstoupením z funkce,
b) úmrtím člena kolegia,
c) zánikem právnické osoby.
7. Kolegium má právo kooptovat nového člena z řad členů ÚUR.
8. Kolegium může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné
osoby.
9. Kolegium ÚUR může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně.
Návrh pro hlasování musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, údaj o lhůtě, ve které se člen Kolegia ÚUR má vyjádřit.
Tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření
člena Kolegia ÚUR s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na
listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Předseda oznámí členům Kolegia písemně
výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí Předseda celý obsah přijatého usnesení.
10. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční
většina členů Kolegia ÚUR
11. Volební období je pětileté.
12. Prvními členy Kolegia jsou: Aleš Chalupský, Lubor Bořek, Bohuslav Lédl a Miloslav Esterle za
hudební obor, Irena Konývková za literárně dramatický obor, Ilona Rudelová za taneční obor
a Zuzana Hrubošová za výtvarný obor.

c) Ústřední umělecká rada
1. Ústřední umělecká rada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Schůzi Ústřední umělecké rady svolává nejméně jedenkrát za rok předseda ÚUR.
3. Den, místo konání a program zasedání oznámí předseda ÚUR členům Ústřední umělecké rady
písemně nejméně 15 dnů před termínem konání schůze;
4. Pozvánka na zasedání schůze Ústřední umělecké rady musí obsahovat místo, čas a program.
5. Schůzi řídí předseda ÚUR, případně jiný člen kolegia jím pověřený.
6. Schůze Ústřední umělecké rady je usnášeníschopná za účasti většiny všech členů ÚUR.
7. K přijetí usnesení je nutný souhlas dvou třetin přítomných členů, přičemž každý člen má 1 (slovy:
„jeden“) hlas.
8. Schůze schvaluje:
a) symboliku, stanovy, směrnice a usnesení Spolku,
b) rozpočet Spolku na příslušný rok,
c) výroční zprávu za předcházející období,
d) zprávu o hospodaření za předcházející období,
e) výši členského příspěvku.
Schůze navrhuje a volí ze členů ÚUR:
a) předsedu Ústřední umělecké rady
b) členy Kolegia
c) členy revizní komise
Schůze rozhoduje:
a) o vyloučení člena ze Spolku,
b) o zrušení a způsobu likvidace Spolku. K tomuto rozhodnutí je nutný souhlas 3/4 členů
Ústřední umělecké rady.
9. Vyhotovení zápisu ze zasedání schůze Ústřední umělecké rady zajišťuje pověřený člen Kolegia
Ústřední umělecké rady.

1.
2.
3.
4.

d) Revizní komise
Revizní komise je tříčlenná. Kandidáti do revizní komise jsou vybíráni ze členů Spolku na návrh
členů Ústřední umělecké rady a jsou voleni schůzí ÚUR
Revizní komise kontroluje hospodaření spolku, správnost všech finančních transakcí a relevantních
účetních dokladů.
Revizní komise má právo nahlížet do všech dokumentů, týkajících se hospodaření spolku a jeho
finančních záležitostí.
Revizní komise předkládá 1x ročně schůzi ÚUR revizní zprávu o hospodaření a vedení účetnictví
Spolku.
Článek V.
Členství

1. Členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba.
2. Pokud je členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo jím pověřená osoba.
3. O přijetí nového člena rozhoduje Kolegium ÚUR na základě podané přihlášky, po schválení je
členství podmíněno zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku stanovuje
Kolegium ÚUR samostatným předpisem.
4. Nejvyšším orgánem Spolku je Ústřední umělecká rada, která je tvořena na základě delegačního
principu (viz bod 5). Tvoří ji:
a) předsedové nástrojových a oborových sekcí v rámci České republiky.
(zvolení zástupci jednotlivých sekcí)
b) předsedové KUR (zvolení zástupci krajských uměleckých rad)

Členové ÚUR volí ze svého středu předsedu ÚUR, který řídí a koordinuje činnost Ústřední
umělecké rady
5. Delegační princip v uměleckých radách: členové nástrojových nebo oborových sekcí na
jednotlivých stupních (okres, kraj, republika) volí svého předsedu, který je zastupuje na okresní,
krajské nebo republikové úrovni. Každá sekce má na úrovni okresu a kraje 1 zvoleného zástupce
(předsedu sekce), který ji zastupuje na vyšším stupni. Předsedové krajských sekcí tvoří
republikovou sekci ÚUR, která volí 1 zástupce = předsedu sekce. Ten je členem Ústřední umělecké
rady.
Krajští předsedové všech oborových a nástrojových sekcí volí 1 zástupce – předsedu KUR, který je
členem ÚUR.
Článek VI.
Práva a povinnosti členů Spolku, předsedů sekcí a uměleckých rad
1.





Členové mají zejména právo:
podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
hlasovat prostřednictvím svého zástupce na členské schůzi krajské nebo Ústřední umělecké rady,
využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
 dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku a řídit se jimi při výkonu činnosti,
 řádně plnit povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku a Spolkem uzavřených
smluv,
 řádně platit členské příspěvky, jsou-li tyto stanoveny.
3. Práva a povinnosti předsedů sekcí a uměleckých rad
a) Obecné volební pravidlo:
 volební období je 5 let, člen může být volen i opakovaně.
 předpokladem výkonu funkce je pedagogická praxe alespoň 5 let, jeho pedagogické výsledky,
organizační a komunikační schopnosti,
 o způsobu a výsledku volby rozhoduje příslušná sekce nadpoloviční většinou přítomných hlasů,
 o způsobu volby, jejím průběhu a výsledku musí být proveden zápis.
b) Ústřední umělecká rada (ÚUR)
předseda republikové sekce:
 odborně řídí a koordinuje činnost příslušné republikové sekce,
 zpracovává připomínky a podněty z praxe škol k potřebným úpravám a aktualizaci dokumentu
RVP ZUV za jednotlivé kraje a předává je předsedovi ÚUR ZUŠ ČR,
 podílí se na přípravě a organizaci ústředních kol soutěží a přehlídek ZUŠ, jako předseda sekce má
přístup ke všem materiálům potřebným k organizaci ústředního kola soutěže, zodpovídá za tvorbu a
aktualizaci soutěžních podmínek (viz Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ),
 zodpovídá za včasné předávání informací z jednání ÚUR členům příslušné sekce,
 je povinen účastnit se všech jednání Ústřední umělecké rady.
předseda KUR:
 zodpovídá za včasné předávání informací z jednání ÚUR členům příslušné KUR,
 informuje ÚUR o práci KUR podle potřeb a požadavků ÚUR,
 je povinen účastnit se všech jednání ústřední umělecké rady,
 stanovuje způsob volby předsedů sekcí v rámci kraje.
c)



Krajská umělecká rada (KUR), Okresní umělecká rada (OUR – pokud je zřízena):

Předseda krajské (okresní) sekce:
odborně řídí a koordinuje činnost příslušné krajské (okresní) sekce a podle potřeby organizuje její
schůze, minimálně 1x ročně,
zpracovává připomínky a podněty z praxe škol k potřebným úpravám a aktualizaci dokumentu









RVP ZUV a předává je předsedovi sekce ÚUR (KUR) podílí se na přípravě a organizaci krajských
(okresních) kol soutěží a přehlídek žáků ZUŠ, jako předseda sekce má přístup ke všem materiálům
potřebným k organizaci krajského (okresního) kola soutěže. Aktivně se účastní tvorby a aktualizace
soutěžních podmínek (viz Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ),
organizuje volby v sekci, kterou řídí,
účastní se všech jednání krajské (okresní) umělecké rady,
Předseda KUR (OUR):
je volen členy KUR (OUR), současně i nadále vykonává funkci předsedy své sekce, řídí a
koordinuje činnost KUR a podle potřeby organizuje schůze členů KUR, minimálně 1x ročně,
organizuje volby v KUR, kterou řídí,
zastupuje KUR při jednáních s krajským úřadem, s krajskou organizací AZUŠ a jinými institucemi,
v případě potřeby jmenuje pro tato jednání svého zástupce,
vyhledává vhodné možnosti a příležitosti pro prezentaci základního uměleckého školství v kraji
(okrese),
podílí se na přípravě a organizaci krajských (okresních) kol soutěží a přehlídek ZUŠ
Článek VII.
Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:
a) vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov,
b) ukončením členství na vlastní žádost, které je účinné dnem oznámení o vystoupení
předsedovi ÚUR.
Článek IX.
Hospodaření Spolku
1. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, těmito stanovami a dalšími
vnitřními dokumenty Spolku.
2. Majetek Spolku mohou tvořit finanční fondy, movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná
majetková práva.
3. Zdrojem majetku Spolku jsou/mohou být zejména:
a) dotace státu určené pro podporu vzdělávání žáků a pedagogů základních uměleckých škol,
b) členské příspěvky, dary a dotace fyzických a právnických osob,
c) příjmy z vlastní činnosti Spolku,
d) Spolek nakládá se svým majetkem v souladu s účelem Spolku vyjádřeným v čl. II. odst. 1
těchto stanov.
Článek X.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku rozhodne o vypořádání likvidačního zůstatku členská schůze Ústřední umělecké
rady.
Článek XI.
Závěrečná ustanoveni
1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným,
nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
2. Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem přijetí Ústřední uměleckou radou.

V Praze, dne 12. 12. 2018

Aleš Chalupský, předseda Spolku ÚUR ZUŠ ČR v. r.

