Zápis ze schůzky členů Kolegia UR ZUŠ ČR
(přítomni Zuzana Hrubošová, Zora Breczková, Aleš Chalupský, Josef Vlach)

s pí Mgr. Ivanou Blažkovou,
pověřenou zastupováním vedoucího oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního
uměleckého vzdělávání

a Mgr. Barborou Šobáňovou, která má nyní na starosti základní vzdělávání
MŠMT / Velký zasedací sál / Karmelitská 5 / Praha 1 / čtvrtek 24. 9. 2020 – 10:00 – 11:30 hod.
1) Informace od paní Mgr. Blažkové:
- Po přesunu paní Mgr. Šobáňové do oddělení základního vzdělávání chybí na MŠMT
odborník, který by zastupoval ZUŠky. Pokud bychom věděli o někom, kdo by byl na tento
post vhodný, můžeme ho doporučit. MŠMT by na tento post vypsalo výběrové řízení.
(Pozn.: Dovolím si napsat paní Blažkové, aby upřesnila rozsah úvazku tohoto místa +
požadované vzdělání, odbornost je jasná – znalost problematiky ZUŠ).
- K financování soutěží: zatím není určeno, jakým způsobem budou soutěže financovány.
S ohledem na aktuální vývoj Covidu je potřeba hledat způsoby, které umožní soutěže
zorganizovat. (Např. u VO je soutěžní proces postaven na hodnocení žákovských prací
odbornými porotami, nedochází tedy k hromadnému setkávání žáků…) O financích na
soutěže by mělo být rozhodnuto do konce října 2020. Soutěže má na starosti Mgr. Michal
Peterka.
- MŠMT pracuje na úpravě vyhlášky č. 55 o soutěžích, po dokončení bude prostor pro
připomínkování, Umělecká rada ZUŠ ČR bude mít oprávnění k připomínkám.
- Informace k novele vyhlášky č. 27 o asistentech: ZUŠ budou vyjmuty z této vyhlášky, ale
finance na asistenty by měly školy dostávat v rámci normativů s tím, že by odpadl složitý
administrativní proces žádosti o peníze.
- Na dotaz kolegyně Hrubošové, zda ve výkazu o ZUŠ nechybí vykazování studentů SPD,
kteří byli rozděleni na dotované (studenti SŠ, VOŠ) a nedotované (studenti VŠ nebo
pracující), uvedla paní Šobáňová, že takto byl výkaz odsouhlasen Asociací ZUŠ a že další
připomínky nebyly vzneseny.
- Prezidentka AZUŠ pí Kudrlová žádá s podporou bývalého náměstka p. Pícla o možnost
setkání s pí Blažkovou s ohledem na to, že ZUŠ nejsou zahrnuty v dlouhodobém záměru
koncepce vzdělávání do roku 2030.
2) Budoucnost uměleckých soutěží – dotaz p. Chalupského: platí záměr MŠMT, aby spolek UR
ZUŠ ČR měl v gesci všechny umělecké soutěže pro žáky a studenty základních a středních
škol?
Odpověď pí Blažkové – tento záměr musí MŠMT potvrdit, teprve pak je možné utvořit
pracovní skupinu ve spolku UR ZUŠ ČR pro umělecké soutěže.

3) Příští schůzka k projednání témat uvedených v bodě 1) by se měla uskutečnit do 14 dnů, za
UR navrhujeme 8. nebo 9. 10. 2020 - za účasti členů Kolegia UR ZUS ČR a zástupců AZUŠ ČR,
přizván by měl být i pan Peterka.
Zapsal: Aleš Chalupský
Schválil: Bohuslav Lédl
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