
Elektronická organizace soutěží ZUŠ 
Přihlášky, Harmonogramy, Bodování, Výsledkové listiny, Diplomy a další 

Přehled rolí 
Provozovatel EOS ZUŠ 
Pedagogové ZUŠ 
Ředitelé ZUŠ 
Předsedové KUR 
Organizátoři soutěžních kol 
Předsedové sekcí ÚUR 
Předseda ÚUR 
Veřejnost 

Možnosti a povinnosti rolí 
Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.) 

Povinnosti 

Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ 

Každý rok vytvořit Přihlášky do soutěží dle Propozic soutěží, založit ústřední kola 

Seznamovat uživatele formou Seminářů EOS ZUŠ 

Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ (zodpovídat technické dotazy uživatelů EOS ZUŠ, nikoli 
organizační nebo týkající se Propozic soutěží) 

Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ) 

Možnosti Povinnosti 

Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné 
údaje 

Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže 
(přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou) 

Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola 
(většinou okresního) 

Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních 
kolech 

Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách 
(např. neúčast na soutěži) 

Ředitelé ZUŠ 

Možnosti Povinnosti 

Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy 
(přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat) 

Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či 
nebudou konat 

Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže 
(na straně Soutěžící) 

Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola 
(většinou okresního) 

Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ 



Předsedové KUR 

Povinnosti 

Založit okresní a krajská kola 

Zodpovídat netechnické dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji 

Organizátoři soutěžních kol 

Možnosti Povinnosti 

Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do 
organizovaného soutěžního kola 
(přihlášky není třeba mít v papírové podobě) 

Poskytovat informace o konání soutěžního kola 
(Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži) 

Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout) 

Předsedové sekcí ÚUR 

Možnosti Povinnosti 

Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané 
soutěže 

Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se 
Propozic dané soutěže 

Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže 
i po uzávěrce soutěžního kola 

Předseda ÚUR 

Povinnosti 

Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 

Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ 

Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ) 

Možnosti 

Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech 

Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb 

Důležité odkazy 
EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) 
www.soutezezus.cz 

Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) 
www.soutezezus.cz/heslo 

Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) 
www.soutezezus.cz/kontakty  

http://www.soutezezus.cz/
http://www.soutezezus.cz/heslo
http://www.soutezezus.cz/kontakty

