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Obecné informace o organizaci:

ÚsrŘeoruÍ uuĚlecxÁ Rnon základních uměleckých škol Českérepubliky,
zkráceně ÚUn ZUŠČR, spolek
1 10 00 Praha 1 , Biskupská 1276112
lč 06687679
čísloúčtu2601 393590/201 0
2|

Činnost organizace v roce 20í8

a) spolupráce na řešení odborných otázek uměleckého vzdělávání s MŠMT,N|DV
b)

c)

d)

a)

-

c)

d)
e)

NÚv

EoS ZUS

Založeníspolku bylo odhlasováno na schůzi Ústřední umělecké rady ZUŠČnZa.t 1.2017, spolek
byl zapsán do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze 18.1.2018,
Jednání kolegia ÚUR, které prolednalo převzetí správy EOSu pod nově založený spolek,
možnosti jeho financování, přípravu soutěžía přehlídek žákůZUŠve školnímroce 2O18l2O19 a
jednání s firmou Sensio s.r.o o dalšímpokračovánívývoje EOSu, proběhlo 30. ,1. 2018.
27.2.2018 proběhlo jednání s firmou Sensio s.r.o., jednání se zúčastniliA. Chalupský. L. Bořek
a B. Lédl, O. Kratochvíl aj. Tobolík. Byla projednána smlouva mezi spolkem a touto firmou o
spolupráci a financování.
Smlouva byla podepsána k1.3.2018. Vzhledem komezeným možnostem získání financí z
grantů rozhodlo se kolegium ÚUR nabídnout všem ZUŠv ČR možnost stát se jako právnické
osoby členy spolku, členský poplatek 1000,- Kč. Proto byla na 25.4,2018 svolána Ústřední
umělecká rada, která záměr kolegia nabídnout členstvíškolám a vybírat členský příspěvek ve
výši 1.000,- Kč schválila,
Po schváleníbyly připraveny faktury a v polovině května 2018 rozeslány všem ZUŠv ČR
Cerven 2018 jednání předsedy + člena kolegia (Lubor Bořek) sfirmou Sensio _ financování
EOSu a příprava soutěží 201812019
Pronájem serveru pro EOS, příprava jednání s lvtŠtrlt
Srpen 2018 -jednání o aktualizaci statutu s tvtŠVr- platnost statutu ukončena, tvtŠtvtt oude
spolek považovat za nástupnickou organizaci a dále s ním spolupracovat.
13. 9. 2018 - jednání ÚUR na MŠMT,odpoledne slavnostní setkání k 25. výročíÚUR
30.11.2018 - jednání ÚUn - projednání úpravy stanov + změny názvu, po právním posouzení
změny podány ke schválení a k zápisu do spolkového re.lstříku k Městskému soudu v Praze
v prosinci 2018.

3) Struktura

a)
b)

a

a při přípravě dalšíhovzdělávání pedagogických pracovníků,
spolupráce s Asociací ZU_ŠČR při řešení otázek týkajících se zajištěnípéčeo rozvoj a kvalitu
uměleckého vzdělávání v Českérepublice,
zajištěnímetodické podpory pedagogům v oblasti základního uměleckéhovzdělávání,
vypracování a průběžná aktualizace podmínek soutěžía přehlídek žákůZUŠvyhlašovaných
MSMT CR a jejich odborné zajištění (Organizačnířád soutěžía přehlídek žákůZUŠ,Manuál
hodnoceníatd.)
zajišťováníadministrace a organizace soutěžía přehlídek žákůZUŠv používanémel. Systému

organizace

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

4| Čbnská záktadna
Poěet přihlášených základních uměleckých škol, které se přihlásily do spolku k 31. 12.2018,
byl 342. Šroryjsou členy spolku jako právnické osoby zastoupené svými statutárními zástupci nebo
jimi pověřenými osobami - pedagogy, kteří pracují v okresních a krajských uměleckých radách,
případně v sekcích Ustřední umělecké rady.

5)

Hospodaření organizace

-

viz samostatná příloha

V Praze dne 25. 3. 2019

Aleš Chalupský, předseda spolku Umělecká rada
.
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