V Turnově dne 17. 1. 2020

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Pátek 22. ledna 2021 / 9:00 – 12: 00 hodin
Online forma, prostřednictvím skypu.

1. Zastupování předsedy sekce na jednání ÚUR:
ÚUR odhlasovala:
• Pokud nemůže být přítomen předseda na jednání ÚUR, ÚUR souhlasí, aby
každá republiková sekce či KUR si volila ze svých řad svého zástupce.
• Bude-li se bude jednat o stabilního zástupce, záleží na konkrétním
rozhodnutí sekce.
2. Inspiromat:
a) Postupné vytvoření jakéhosi metodického portálu ZUŠ s odbornou garancí
ÚUR.
b) Mělo by se jednat o metodickou pomoc, nejen o distančním studiu. Měli bychom
sledovat nové trendy, metody, směry v uměleckém vzdělávání, sledovat vývoj
v oblasti umění, vnímat potřeby či přání našich „klientů“ a současně
implementovat všechna zadání ze strany státu.
c) Možnosti využití stránek ÚUR nebo zřízení vlastních stránek oboru či předmětu.
V budoucnu, budeme-li disponovat finančními prostředky (snad již letos),
chceme naše stránky vést profesionálněji.
d) Každá republiková sekce by měla být odborným garantem. (Je ale důležité
zpracování, pokud možno v co nejširším rozsahu – dát možnost navrhovat
metody jednotlivým nižším radám či jednotlivcům). Byla by dobrá také
spolupráce s ostatními subjekty – konzervatoře, vysoké školy, NPI ČR či ČŠI.
e) Měli bychom ho průběžně upravovat či doplňovat.
f) Naší snahou by mělo být vytvořit inspiromat, který bude opravdu přínosem pro
naše školy, který bude reflektovat dění v uměleckém vzdělávání a který bude
školám ku prospěchu.
ÚUR odhlasovala:
• ÚUR souhlasí s tvorbou inspiromatu.
• Současně souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro tvorbou nových
webových stránek spolku, jejichž součástí by měl být i inspiromat.

3. Financování:
a) Přehled o hospodaření byl členům již zaslán.
b) Aktuální zůstatek činí: 24.000,c) Navrhujeme členské příspěvky pro rok 2021 ve stejné výši: 1000,d) Splácení EOSu máme předjednáno bez letošních pravidelných splátek – viz bod
4. Pouze bychom měli doplatit dluh z roku 2020, který činí 48.400,-.
e) Pokud by nám pandemie neukončila předčasně soutěže, měli bychom rozpočet
v loňském roce vyrovnaný.
ÚUR odhlasovala:
• ÚUR vzala na vědomí hospodaření spolku v roce 2020.
• Souhlasí s výší členského příspěvku pro rok 2021, který činí 1.000,-.
• A dále souhlasí uhradit dluh za provoz EOSu z roku 2020.
4. Soutěže 2021/2022
a) Soutěže + návrh organizátora ÚK – shodné s rokem 2017/2018:
1. Sólový a komorní zpěv (Turnov)
2. Hra na dechové nástroje (Praha 6)
3. Hra smyčcový souborů a orchestrů (Olomouc – Žerotín)
4. Hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra (Holice)
5. Hra na cimbál, dudy, hra souborů lidové hudby (Mikulov)
6. Soutěžní přehlídka TO (Karlovy Vary)
b) Je nutné zpracovat soutěžní podmínky (propozice) pro vyhlášení soutěží. Není
možné automaticky vycházet z dokumentů platných před čtyřmi lety. Je nutná
implementace do EOSu – pokud možno se jedná o jednotný způsob číslování,
apod. Je dojednáno se Sensiem, že před konečným vyhlášením dojde ve
podmínkách (propozicích) jednotlivých soutěží ke korekcím, které společně
provedou předsedové příslušných sekcí a pověřený pracovník Sensia. Současně
je nutné zajistit organizátora ÚK.
c) MŠMT bohužel stále nerozhodlo o novém způsobu financování soutěží. Starý,
grantový, je zrušen. Snažíme se být v jednání s ministerstvem aktivní, ale
MŠMT řeší v tuto dobu jiné důležitější úkoly.
d) Termín pro dodání 1. Verze soutěžních podmínek je 1. březen 2021. Prosíme o
uspořádaní online schůzek jednotlivých sekcí.
ÚUR odhlasovala:
• ÚUR ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje soutěže roku 2021/2022 a současně
ukládá vyhotovení propozic soutěží.
• Pro první variantu propozic platí termín odevzdání 1.březen 2021.
• Do 1.4. proběhne vložení propozic do EOSu a 15.4.2021 budou vyhlášení
soutěží ve finální verzi odsouhlaseny ÚUR.
• Po odsouhlasení nebudou možné úpravy.
• Předsedové sekcí mají za úkol zajistit organizátora ústředního kola.
5. EOS:
a) V současné době probíhají jednání mezi kolegiem a firmou Sensio.
b) Návrhy na změny:
1.Úprava stávající smlouvy – rozšíření splátkového kalendáře až do roku
2024/2025. Sensio souhlasí.
2.V roce 2021 nebudou ÚUR účtovány žádné poplatky. Sensio souhlasí.
3.Povinné splátky (rozložené náklady za zhotovení programu ve
splátkovém kalendáři) činí ještě 871.200,-. V každém další roce musíme
tedy uhradit 4 x 217.800,- Sensio souhlasí.

4.Zachováme-li povinné platby za užití EOSu (OK 500,-; KK 3.000,- a cca
5 % z ÚK) budeme moci oddělit financování EOSu od rozpočtu spolku.
Navíc nám zůstanou další prostředky na implementaci každého ročníku
soutěží a na případný rozvoj programu.
5.Kolegium by rádo v EOSu zavedlo administraci soutěží, která umožní
konkrétní vyhlášení realizovat přímo v něm. Vznikne jednotný systém,
který v budoucnu sníží náklady na EOS. Nabídka Senzia:
• Přesný odhad nelze určit přesně, jsou to pouze odhady na základě
dosavadních zkušeností, kdy se většinou v průběhu času měnily zadávací
podmínky apod.
• Obecně lze napsat, že Administrace je na začátku investice a v průběhu času
dokáže výrazně zlevnit samotný provoz EOS - již není nutná drahá práce
programátora, ale je schopna si většinu úkonů zajistit sama ÚUR.
• POZOR, následující tabulka zobrazuje pouze část každoroční přípravy a správy
nových soutěží, nejedná se o částky za celý provoz a činnostech na EOS!
Školní rok

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Celkem

Náklady na správu
bez Administrace

60 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

180 000 Kč

Náklady na správu s
Administrací

100 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

120 000 Kč

ÚUR odhlasovala:
• ÚUR bere na vědomí výše uvedené změny a souhlasí s tím, aby kolegium
dále vedlo jednání s firmou Sensio o budoucnosti ESOu. Současně ukládá,
aby všechny případné změny ve smlouvě byly projednány celou ÚUR. ÚUR
souhlasí s výší poplatků za jednotlivá kola.
• ÚUR souhlasí s pořízení Administrace soutěží v rámci programu EOS.
6. Různé:
a) Skladatelská soutěž
ÚUR odhlasovala:
• ÚUR souhlasí že se stane garantem, ne organizátorem, Soutěžní přehlídky
v oboru skladba žáků ZUŠ ČR, organizátoři ZUŠ Litoměřice a Portedo
o.p.s.
b) Soutěž harfová – nutné najít organizátora + samostatné financování
c) Informace ke smyčcová soutěži Akordkvintu.
d) Informace o budoucím setkání kolegia a rady Asociace ZUŠ.

Bohuslav Lédl,
předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR,
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