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Vážení a milí,
začátkem školního roku Vám představujeme proZUŠ čtvrtletní časopis,
pomocník a společník všech ředitelek a ředitelů, učitelek a učitelů. Jsme
tu pro Vás, kteří žijete pro děti v základních uměleckých školách, věnujete jim svou pozornost a mnohdy i volný čas.
Víme, že se snažíte, aby Vaše práce byla ta nejlepší, protože odměnou
Vám jsou usměvavé oči dětí i rodičů, výsledky Vašich žáků na soutěžích,
ale i “malé” životní výhry, když vidíte, jak se děti pod Vašim vedením
zlepšují a zdokonalují…
My si Vaší práce velice vážíme a máme snahu přinést Vám časopis,
který si můžete nechat na stole, nebo v elektronické podobě v počítači
kdykoliv k nahlédnutí.
Rádi bychom Vám přinášeli zajímavé i poučné články, dále užitečné a
praktické věci, jako je například organizace školního roku, termíny soutěží
žáků ZUŠ, odkazy na instituce a společnosti, tak aby bylo vše pohromadě.
Naším cílem je vytvořit časopis, ve kterém se dá najít spousta užitečného,
ale také je zde místo pro Vás, Vaše rady a zkušenosti. V každém čísle
chceme představit jednu Základní uměleckou školu a nabídnout Vám
rozhovor s paní ředitelkou či panem ředitelem. Takto si postupně představíme více uměleckých škol. Vám se tak naskytne možnost porovnat
zkušenosti ostatních ředitelů. Budeme rádi, když se sami přihlásíte a tím
zviditelníte i Vaši školu.
Naše představa je vytvořit časopis pro umělecké školy, který Vám bude
tichým společníkem, pomocníkem, ale i kamarádem a inspirací.
Snad se nám to podaří a budeme tu spolu a pro sebe ještě nějaký čas.
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Přejeme Vám krásný a úspěchy zpestřený školní rok 2014/2015.

2

pro
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Návštěva ZUŠ v Polici nad Metují

Zvuková tvorba - nová moderní učebna

8. května 2014 jsme při příležitosti setkání ředitelů Královéhradeckého
kraje navštívili Základní uměleckou školu v Polici nad Metují.
Málokoho z kolemjdoucích by napadlo, jaké poklady skrývá nenápadná
budova v tomto malém pohraničním městě. Ten, kdo zná jejího ředitele
Lubora Bořka, však tuší, že nevstoupí do běžné školy. Nebude se možná
divit ani tomu, že Základní umělecké škole ve městě, které má 4 tisíce
obyvatel, nestačí kapacita přes 600 žáků.
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Zpočátku vás ve škole nic nevyvede z míry. Možná jen to, že i ve
svátečním dopoledni potkáte na chodbách učitele a slyšíte z učeben
hru, vám nepřijde zcela obvyklé. Obdiv vás však naplní při návštěvě
jednotlivých učeben. Naleznete zde perfektně vybavené studio pro
výuku elektronického zpracování hudby s několika pracovními stanicemi
pro žáky, nebo učebnu hudební nauky, která je zcela interaktivní, nejen
multifunkční tabulí v popředí. Studio pro zpracování počítačové grafiky
animace a filmu, které Základní umělecké škole závidí i školy vysoké, vám
už téměř vyrazí dech.
Co však vnímavému návštěvníkovi nemůže uniknout, a stává se snad
největším předmětem obdivu, je lidský faktor, který za vším stojí.
Promyšlenost, s jakou je škola vybavena, je obdivuhodná. V okamžiku,
kdy vám ředitel sdělí, že téměř veškerý na míru vyrobený nábytek
je dílem školníka, dojde vám, proč je vše tak dokonalé.
Člověku znalému věci při pohledu na to vše vyvstane na mysli
obrovské moře úsilí a osobního nasazení, které k vybudování školy tak,
jak ji vidíme, bylo zapotřebí. A zde pravděpodobně nalézáme klíč
k příčině obdivuhodných úspěchů této „školy z pohraničí“ na poli
českého uměleckého školství a to nejen v rámci ČR. Pokud školu
vede osobnost, která zde začínala jako ředitel, naukář a školník v jedné
osobě a dnes její význam přesahuje daleko za zdi školy, dokážeme si
představit, že učitelé zde pouze „nedocházejí” do zaměstnání, ale vytvářejí kolektiv, který má motivaci posunovat se stále kupředu.

ZUŠ

Žákovské nahrávací studio

5

Rozhovor s panem Luborem Bořkem
ředitelem ZUŠ Police nad Metují
S panem ředitelem jsme se setkali u jednoho stolu v jeho kanceláři
a povídali si na téma elektronického vedení školní dokumentace.
Dle jeho slov vyzkoušel za svou dlouholetou praxi ředitele několik
počítačových programů a systémů. Na podzim roku 2011 však jako
jeden z prvních ředitelů Základních uměleckých škol začal používat
informační systém iZUŠ. Zajímalo nás, jak tento krok s odstupem téměř
tří let hodnotí. Proto jsme mu položili pár otázek.
Byl informační systém všemi pracovníky kladně přijat, nebo jste se
jeho zavedení obávali?
Se zavedením Informačního systému iZUŠ nebyl problém, protože učitelé
už byli zvyklí vést dokumentaci elektronicky v předchozím systému.
Změnu s přechodem na iZUŠ naopak přivítali, neboť předchozí systém
byl už trochu těžkopádný a iZUŠ jim umožnil mnoho funkcí řešit
elegantněji a na moderní internetové platformě.
Jaké hlavní funkce systému využíváte a jak Vám pomáhají při řízení
a vedení školy?
Využívám všechny funkce! Velmi mi pomáhají kontrolní funkce iZUŠ,
takže mám přehled o plnění učebních plánů (jak původních MŠMT, tak
podle našeho ŠVP), mám okamžitou kontrolu o stavu dokumentace jednotlivých učitelů.
Nyní testuji novou funkci, docházkový systém zaměstnanců, který mi
pomáhá opět zjednodušit a automatizovat další oblast řídící práce.
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Můžete nám nastínit Vaši pravidelnou kontrolní činnost s iZUŠ (zaplacení školného, vyplnění dokumentace, tisk dokumentů, komunikace
s rodiči...)?
Protože iZUŠ upozorňuje na jednotlivé nedostatky (neuhrazené školné,
chybějící zápisy v TK, chybné nebo nedostatečné údaje žáka, nedodržování učebních plánů atd.) také barevným zvýrazněním, mám
okamžitý přehled o všech nedostatcích a mohu obratem reagovat
ZUŠ

vzkazem na hlavní stránku iZUŠ a nebo tlačítkem „Upozornění na
nedostatky“, kdy mohu okamžitě vygenerovat mail příslušnému
zaměstnanci s žádostí o nápravu atd.
Elektronická komunikace se zaměstnanci i rodiči je velkou výhodou
programu. Zmáčknutím jednoho tlačítka je tak možné odeslat upozornění
rodičům žáka, že dosud neuhradili úplatu za vzdělávání a mnoho jiného.
Vzhledem k tomu, že do iZUŠ je přístup pomocí webového rozhraní, mám
přehled o celé škole kdykoliv a kdekoliv, nejen z domova, ale kupříkladu
i na zahraniční dovolené…
A co se týče tisku, právě možnost vést pedagogickou dokumentaci pouze
elektronicky a možnost používat elektronické žákovské knížky, mi ušetřila velké výdaje za tisk dokumentace či nákup papírových žákovských
knížek a očekávám, že vzhledem k postupné elektronizaci společnosti
a úřadů bude tato funkce nabývat na stále větším významu.
Měl jste na autory systému požadavky k uzpůsobení funkcí pro
potřeby školy? Byly zrealizovány?
Samozřejmě jsem měl požadavky, mou touhou je mít k dispozici
program, který by mi maximálně pomohl v řídící i kontrolní činnosti
a obstaral veškerou rutinní práci, takže od počátku jsem byl
v kontaktu s vývojovým týmem iZUŠ a dodnes jim s kolegy předáváme
své poznatky a požadavky na další rozvoj programu. Velmi kvituji že naše požadavky jsou postupně zapracovávány do protředí iZUŠ,
protože právě to mi chybělo u předchozího programu…
7

Jako k většině škol i k Vám brzy přijde kontrola České školní inspekce,
očekáváte, že Vám iZUŠ v tomto ohledu pomůže?
Nejen že to očekávám, ale vím to, že mi iZUŠ pomůže! Právě proto,
že je iZUŠ vyvíjen tak, aby hlídal plnění legislativních požadavků
na umělecké vzdělávání, stává se silným nástrojem pro ředitele ZUŠ.
Přestože jsem programy elektronické dokumentace používal na škole již
mnoho let předtím, po zavedení iZUŠ jsem pomocí jeho kontrolních funkcí odhalil mnohé nedostatky v zařazování žáků či plnění učebních plánů,
o kterých jsem ani nevěděl. Takže iZUŠ mi nyní umožňuje mnohem
klidnější spánek…

Luštění
SUDOKU

Když zhodnotíte několik let řízení školy s iZUŠ, rozhodl byste se pro
jeho využití znovu, nebo byste se vrátil zpět k papírové dokumentaci?
Když jsem přecházel ze starého systému na iZUŠ, přiznám se, že jsem
měl trochu obavy, jestli jsem se neunáhlil, protože jsem iZUŠ příliš neznal
a k tomuto kroku mne vedla spíš frustrace ze stagnace vývoje předchozího programu, kdy jeho autor nereagoval na naše připomínky.
Dnes však mohu naprosto zodpověně říci, že mé obavy byly rozptýleny
a i dnes bych se rozhodl stejně. Jedním slovem: Nelituji!

V žádném řádku, sloupci
ani čtverci 3×3 se nesmí
žádná číslice opakovat.
Podle již umístěných číslic,
najděte pozici, kde daná
číslice musí být. Procházíte
čtverce 3×3 a hledáte,
možnosti umístění číslice.
Pokud jsou dvě možnosti,
kde číslo může být, poznamenejte si je tužkou do
rohu čtverečků. Můžou být
vpisky i pro více čísel.
Místo čtverců se můžeme
také soustředit na sloupce
nebo řádky. Stejné postupy
jako na čtverce 3x3 použijeme na ně.

OSMISMĚRKA
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BIDET, BÓR, DÉMON, FLOK,
HERMAN, HLEDÍ, KAŠPAR,
KLUB, KOJOT, KONEV,
LABORANT, MALBA, MROŽ,
OBLEK, OBLUDA, OKOUN,
ONUCE, OVES, POLEVA,
POTRAVA, PŘÍSTROJ, SAKÉ,
SEDÁK, SMĚSI, SPORT,
STISK, THESE, TLUPA,
TOUHA, TROUD, ÚSKOK,
VILÉM, VOLANT, VRKOČ,
ZÁVOJ, ZLO

ZUŠ
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finančních prostředků na žáka posuzováno jako neoprávněné.
Doplňme ještě, že přijímáme-li žáka třináctiletého, máme dvojí možnost
zařazení. Jak do I. stupně základního studia, tak do přípravného studia ke
II. stupni základního studia.

Zařazování žáků do ročníků
Téma ze setkání ředitelů ZUŠ
Jedním z mnoha témat, která jsme spolu s MgA. Liborem Buchtou
na setkání ředitelů ZUŠ probírali a která často vyvolávala živou diskuzi, je správné zařazování žáků do ročníků. Vyhláška č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání v tomto ohledu v §1 hovoří:
(odst. 2) Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.
(odst. 3) Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro
žáky od 7 let věku.
Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro
žáky od 14 let věku.
(odst. 4) Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně,
je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu
II. stupně, které má 1 ročník.
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Spodní věková hranice
Vzhledem k tomu, že věk žáků je brán k 1. září, není možné obejít spodní
věkovou hranici tím, že žáky přijmeme v průběhu školního roku tehdy,
až dovrší potřebný věk. Připomeňme také legislativní paradox ve věci
přijímání mimořádně nadaných žáků a kontrakcí ročníků.
Ačkoliv vyhláška deklaruje, že výjimečně je možné do studia přijmout
mimořádně nadané uchazeče, kteří nedosáhli stanoveného věku
(§2 ost. 4), legislativa řediteli nedává pravomoc k uznání mimořádného
nadání.
Pracovníci Pedagogicko-psychologických poraden, na které nás legislativa odkazuje, argumentují, že k hodnocení uměleckého nadání nemají
diagnostické nástroje, takže v současné době tudy cesta nevede.
Vše by vyřešila drobná změna v naší Vyhlášce č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání, která by spočívala ve změně
termínu “mimořádně nadaný žák” na termín např. “žák s mimořádnými
předpoklady k uměleckému vzdělávání”. Pro vážnost důsledků špatného
zařazení je třeba zmínit, že v nejkrajnějším případě může být čerpání
ZUŠ

Horní věková hranice
Dalším aspektem problému je přijímání žáků vyššího věku, než pro druh
studia určuje vyhláška. Výklad, který školy uplatňovaly v praxi, vychází
z toho, že horní věkovou hranici pro přijímání do určitého druhu studia
tvoří spodní hranice následujícího druhu studia.
Překvapivé je proto únorové vyjádření ředitelky odboru legislativy
a exekutivního servisu MŠMT Mgr. Martiny Pekárkové č. j. MSMT–
5669/2014 pro Krajský úřad Jihočeského kraje, ze kterého citujeme:
“Věkové hranice stanovené v §1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání, určují spodní věkovou hranici k
přijetí uchazeče či žáka do přípravného nebo základního studia. Do
přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní
uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku (§ 2 odst. 4 vyhlášky č.
71/2005 Sb.). Je-li stanoveno, že přípravné studium je určeno pro žáky
od 5 let věku
(§ 1 odst. 2), není vyloučeno, aby se v přípravném studiu vzdělávali
i starší žáci, kteří by svým věkem spadali již do základního studia
I. stupně (tj. 7letí a starší žáci). Je však nutno zmínit možnost stanovenou
v § 2 odst. 4 větě druhé – uchazeči, kteří překročí věk stanovený v §
1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia např. tedy osmiletý absolvent přípravného studia může být na základě talentové zkoušky
přijat do druhého ročníku základního
studia I. stupně, nebo může zahájit studium prvního ročníku základního studia
I. stupně.”
Doufejme, že toto vyjádření přinese do
praxe lepší zohlednění individuálních schopností žáka, ale zároveň nezvětší zmatky v
zařazování do ročníků.
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Organizace školního roku 2014/2015
1. 9. 2014 (po) Začátek školního roku
28. 9. 2015 (ne) Den české státnosti
27. 10. - 29. 10. 2014 (po - st) Podzimní prázdniny
28. 10. 2015 (út) Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2015 (po) Den boje za svobodu a demokracii
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015 (po - pá) Vánoční prázdniny
1. 1. 2015 (čt) Den obnovy samostatného českého státu, nový rok
29. 1. 2015 (čt) Ukončení prvního pololetí (školního roku)
30. 1. 2015 (pá) Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny 2015
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9. 2. - 15. 2.
Chomutov
Jeseník
Jičín
Mladá Boleslav
Most
Olomouc
Opava
Prachatice
Příbram
Rychnov nad Kněžnou
Strakonice
Šumperk
Tábor
Ústí nad Labem

16. 2. - 22. 2.
Benešov
Beroun
České Budějovice
Český Krumlov
Chrudim
Klatovy
Ostrava- město
Pardubice
Rokycany
Svitavy
Trutnov
Ustí nad Orlicí

2. 3. - 8. 3.
Děčín
Frýdek-Místek
Cheb
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Litoměřice
Nymburk
Praha 6 až 10
Přerov
Sokolov

9. 3. - 15. 3.
Hradec Králové
Kroměříž
Mělník
Nový Jičín
Plzeň - jih
Plzeň - město
Plzeň - sever
Praha - východ
Praha - západ
Rakovník
Teplice
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

2. 4. - 3. 4. 2015 (čt - pá) Velikonoční prázdniny
6. 4. 2015 (po) Velikonoční pondělí
1. 5. 2015 (po) Svátek práce
8. 5. 2015 (po) Den vítězství
30. 6. 2015 (út) Ukončení druhého pololetí (školního roku)
1. 7. - 31. 8. 2015 (st -po) Hlavní prázdniny
5. 7. 2015 (ne) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2015 (po) Den upálení mistra Jana Husa

pro

2. 2. - 8. 2.
Bruntál
Česká Lípa
Havlíčkův Brod
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Liberec
Náchod
Pelhřimov
Písek
Semily
Třebíč
Žďár nad Sázavou

23. 2. - 1.3.
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Domažlice
Hodonín
Karviná
Louny
Praha 1 až 5
Prostějov
Tachov
Vyškov
Znojmo

ZUŠ
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Termíny ústředních kol žáků základních uměleckých škol na rok 2014/2015

Výtvarný obor
Sólový a komorní zpěv

Termín konání
Místo konání soutěže
1. - 5. 10. 2014
ZUŠ M. Stibora Olomouc
17. - 19. 4. 2015 ZUŠ Turnov

Hra smyčcových souborů 24. - 25. 4. 2015 ZUŠ Olomouc - Žerotín
a orchestrů

Hra na lidové nástroje,
7. - 8. 5. 2015
souborová a komorní hra
lid. nástrojů

ZUŠ Mikulov

Sólová a souborová hra
bicích nástrojů

5. – 17. 5. 2015

ZUŠ Praha 8 - Taussigova

Hra na dechové nástroje

21. – 24. 5. 2015 ZUŠ Liberec, Frýdlantská

Taneční obor

5. – 7. 6. 2015

ZUŠ Pardubice - Polabiny

Termín zaslání průvodních listů

Rozhodné datum pro zařazení do kategorie

Do 27. 3. 2015 Mgr. Bohuslavu
Lédlovi, řediteli ZUŠ v Turnově
Předsedové krajských sekcí,
osobně na schůzce smyčcové
sekce ÚUR ZUŠ ČR 27. 3. 2015
v 10.00 hodin v ZUŠ Praha 1,
Biskupská 12.

U sólového zpěvu je věk soutěžícího dosažený v
roce soutěže, tedy od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Průměrný věk se vypočítává z věku členů dosaženého v roce 2015. (výpočet vychází pouze z dosažených let, nikoliv měsíců a dnů). Věk jednotlivých
hráčů nesmí přesáhnout 26 let.
Pro soutěž komorní hry s cimbálem a komorní hry
s dudami je rozhodující
průměrný věk soutěžících k 1. 9. 2014.
Žádný ze soutěžících nesmí být k 1. 9. 2014 starší
26 let.
Věk soutěžícího dosažený v roce 2015.
Maximální věk soutěžícího je 26 let.

Předsedové krajských sekcí,
osobně na schůzce republikové
sekce, 10. 4. 2015 v 10.00 hod
ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150.
Krajská kola musí být uzavřena
Pro soutěž ve hře na dechové nástroje je
rozhodující věk soutěžících k 1. 9. 2014.
nejpozději do 31. 3. 2015.
Organizátoři krajských kol odevzdají přihlášky do ústředního
kola osobně na schůzce svolané
předsedou sekce ve spolupráci
s ředitelem pořádající školy ve
vhodném termínu. Přihlášky
zasílané později nebudou moci
být zařazeny do soutěže.
Věk žáka k 1. 2. 2015 a průměrný věk účinkujících
v taneční skupině (kromě hudebního doprovodu).
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V roce 2014/2015 budou žáci v soutěžích a přehlídkách v sólovém
a komorním zpěvu, v sólové a souborové hře bicích nástrojů, ve hře
smyčcových souborů a orchestrů a v tanečním oboru zařazováni do
kategorií podle věku dosaženého v roce 2015, nikoliv dosaženého
k 31. 8. nebo 1. 9. 2014.
ZUŠ
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Důležité kontakty
Předsedové jednotlivých sekcí ÚUR ZUŠ ČR
Sekce

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Klavír

Jana Štíplová

stiplova@taussigova.cz

Dechové nástroje žesťové

Walter Hofbauer

Mobil

Škola

Adresa

286 587 747 732 630 436

ZUŠ Taussigova

Taussigova 1150, 182 00 Praha 8

alter@centrum.cz

567 300 624 723 536 353

ZUŠ Jihlava

Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava

Dechové nástroje dřevěné

Miloslav Tengler

tengler@zuspraha6.net

233 352 722 603 856 331

ZUŠ J.Hanuše

U Dělnického cvičiště 1, 160 00 Praha 6

Lidových nástrojů

Miloslav Tengler

tengler@zuspraha6.net

233 352 722 721 011 725

ZUŠ Jana Hanuše

U Dělnického cvičiště 1, 160 00 Praha 6

Kytara

PaedDr. Jiří Tomášek

info@zusuo.cz

465 569 550

ZUŠ Ústí nad Orlicí

Smetanova 72, 562 01 Ústí nad Orlicí

Pěvecké sbory

Silvie Pálková

info@zusliberec.cz

485 110 192

ZUŠ Liberec

Frýdlantská 19, 460 01 Liberec

Akordeon

Mgr. Jaromír Zámečník

jzamec@atlas.cz

541 424 411 737 361 178

ZUŠ Veveří

Veveří 133, 616 00 Brno

Elektronické zpracování hudby

Mojmír Chuda

zushranice@raz-dva.cz

581 601 724 776 895 393

ZUŠ Hranice

Školní nám. 35, 753 01 Hranice

Zpěv

Ivana Lukášová

ivlukasova@seznam.cz

603 570 476

ZUŠ Vysoké Mýto

Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Smyčcových nástrojů

Aleš Chalupský

chalupsky@zus-biskupskupska.cz

222 319 507 608 033 384

ZUŠ Biskupská

Biskupská 12, 110 00 Praha 1

Bicích nástrojů

Jakub Kupčík

jkbap@seznam.cz

596 620 282 775 343 727

ZUŠ Eduarda Marhuly

Hudební 6/596, 709 00 Ostrava

Elektronické klávesové nástroje

Martina Krejčí

martina.krejci007@seznam.cz

544 211 186 604 813 219

ZUŠ A. Doležala

Trnkova 81, 628 00 Brno

Skladba

Mgr. Petr Hanousek

petr.hanousek@post.cz

553 773 332 608 623 138

ZUŠ V. Vančury

Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku

Dechové orchestry

Bc. Jaroslav Sochor

j.sochor@zuslitvinov.cz

476 752 531 602 832 151

ZUŠ Litvínov-Chudeřín

Horská 296, 436 03 Litvínov-Chudeřín

Taneční obor

Mgr. Ilona Rudelová

ilona.rudelova@centrum.cz

558 677 308 603 368 826

ZUŠ Nový Jičín

Derkova 1, 741 01 Nový Jičín

Dramatický obor

Mgr. Irena Konývková

reditelka@zusostrov.cz

353 612 585 776 080 097

ZUŠ Ostrov

Masarykova 717, 363 01 Ostrov

Výtvarný obor

PaedDr. Zuzana Hrubošová

z.hrubosova@zusmsol.cz

585 425 101 774 480 656

ZUŠ Olomouc

Pionýrská 4, 779 00 Olomouc

Hudební nauka

PhDr. Hana Chvátilová

zus.reditel@orlicko.cz

465 612 739

ZUŠ Žamberk

Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk

Další důležité kontakty
Funkce

Jméno a Příjmení

E-mail

Telefon

Prezidentka AZUŠ

Jindřiška Kudrlová

zuspisek@zuspisek.cz

382 214 875

kolafa@zusliberec.cz

485 110 192

Výkonný ředitel AZUŠ Mgr. Tomáš Kolafa
Název

Web

Adresa

Telefon/fax

OSA

www.osa.cz

Čs. armády 20, 160 56 Praha 6

220 315 111 / 233 343 073

Odkaz na internetové stránky České školní inspekce:
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www.csicr.cz/cz/KONTAKTY/Krajske-inspektoraty

ZUŠ

17

Kontakty na jednotlivé kraje
Krajský úřad

Adresa

Ostrava

28. října 117

702 18 Ostrava

595 622 222 595 622 126 posta@kr-moravskoslezsky.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz

Olomouc

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

585 508 111 585 508 813 posta@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

257 280 111 257 280 203 podatelna@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

Zlín

třída Tomáše Bati 21

760 01 Zlín

577 043 111 577 043 202 podatelna@kr-zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz

Ustí nad Labem

Velká hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

475 657 111 475 200 245 urad@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

Brno

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno-Veveří

541 651 111 541 651 209 podatelna@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz

České Budějovice

U Zimního stadionu 1952/2

370 01 České Budějovice

386 720 111 386 354 056 posta@kraj-jihocesky.cz

www.kraj-jihocesky.cz

Liberec

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

485 226 111 485 226 444 info@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz

Plzeň

Škroupova 1760/18

306 13 Plzeň-Jižní Předměstí

377 195 111 377 195 286 posta@kr-plzensky.cz

www.kr-plzensky.cz

Pardubice

Komenského náměstí 125

306 13 Pardubice-Staré Město

466 026 111 466 611 220 posta@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245/2

500 02 Hradec Králové

495 817 111 495 817 336 posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

Vysočina

Žižkova 57

306 13 Jihlava

564 602 111 564 602 420 posta@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Karlovy Vary

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary-Dvory

353 502 111 353 331 509 epodatelna@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

110 01 Praha 1

236 001 111 236 007 102 posta@cityofprague.cz

www.magistrat.praha-mesto.cz

Magistrát hl.m. Prahy Mariánské náměstí 2/2

Telefon

Fax

E-mail

Web

Předsedové KUR všech krajů v ČR
Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Škola

Hradecký

Lubor Bořek

borek.lubor@zuspolice.cz

602 466 556

ZUŠ Police nad Metují

Jihočeský

Pavel Steffal

steffal@zuspiaristicke.cz

724 309 581

ZUŠ České Budějovice

Jihomoravský

Jana Sapáková

sapakova@zus-vk.cz

734 200 551

ZUŠ V. Kaprálové

Pardubický

Ivana Lukášová

ivlukasova@seznam.cz

603 570 476

ZUŠ Vysoké Mýto

Olomoucký

Mojmír Chuda

zushranice@raz-dva.cz

776 895 393

ZUŠ Hranice

Praha

Aleš Chalupský

chalupsky@zus-biskupska.cz

608 033 384

ZUŠ Biskupská

Ústecký

Bc. Jaroslav Sochor

j.sochor@zuslitvinov.cz

602 832 151

ZUŠ Litvínov-Chudeřín

Karlovarský

PhDr. Ilona Juhásová

juhasovailona@seznam.cz

602 625 108

ZUŠ Sokolov

Moravskoslezský

Blanka Zátopková

blanka.zatopkova@zus-orlova.cz

723 510 848

ZUŠ J.R.Míši

Vysočina

Antonín Veselý

zus.jihlava@volny.cz

567 300 624

ZUŠ Jihlava

Středočeský

Bc. Iveta Sinkulová

iveta.sinkulova@zus.ricany.cz

604 737 629

ZUŠ Říčany

Plzeňský

Miloslav Esterle

zus-plzenec@volny.cz

736 768 514

ZUŠ Starý Plzenec

Liberecký

Bohuslav Lédl

b.ledl@turnov.cz

481 322 767

ZUŠ Turnov

Zlínský

Mgr. Martina Hniličková

hnilickova@zus.zlin.cz

602 718 183

ZUŠ Zlín
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Kontakty na redakci proZUŠ
Šárka Procházková
			
telefon: 605 439 432
			

Tereza Tobolíková
			
			

e-mail: sarka.prochazkova@prozus.cz
telefon: 777 615 315
e-mail: tereza.tobolikova@prozus.cz

V dalším čísle pro Vás chystáme:
Rozhovor s ředitelem ZUŠ Bedřicha Kozánka, panem
magistrem Jiljí Hlochem.
Další poradna ze Setkání ředitelů ZUŠ.
Informace o novinkách v iZUŠ.
Rozhovor s tvůrcem informačního systému iZUŠ, panem
magistrem Ondřejem Kratochvílem.
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