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Základní informace

1. Kdo?
○ ÚUR ZUŠ ČR
○ Sensio.cz s.r.o.

2. Co?
○ EOS ZUŠ

(Elektronická organizace soutěží
základních uměleckých škol)

Výsledky Dotazníku spokojenosti s EOS ZUŠ 2017/2018

3. Proč?
○ NE zbytečná byrokracie
○ NE samoúčelná elektronizace
○ Řešení mnoha problémů

■ Sjednocení
■ Zjednodušení
■ Zrychlení
■ Zlevnění

https://www.soutezezus.cz/souteze/dotaznik_spokojenosti/2018/vysledky/


Role, možnosti a povinnosti



Termíny

● Termíny zkušebního a ostrého provozu Přihlášek do soutěží
○ zkušební provoz

■ pro skladatelskou soutěž       15. 10. - 14. 11.
■ pro ostatní soutěže   1. 11. - 30. 11.

○ ostrý provoz
■ pro skladatelskou soutěž 15. 11. - 15. 12.
■ pro ostatní soutěže od 1. 12. až do uzávěrky přihlášek

nejnižšího soutěžního kola
● Uzávěrka přihlášek nejnižšího soutěžního kola
● Termíny konání soutěžních kol
● Ukončení soutěží ústředním kolem



Soutěže ve školním roce 2018/2019

● Komorní hra s převahou dechových nástrojů
● Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu
● Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)
● Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
● Hra na elektronické klávesové nástroje
● Skladatelská soutěž
● Literárně-dramatický obor – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu



Přihlášky do soutěží

● přímo v EOS ZUŠ - Přihláška do soutěže
www.soutezezus.cz

● přes softwary pro školní matriku
○ Klasifikace
○ Evidence žáků
○ PDZUŠ
○ iZUŠ
○ ...

http://www.soutezezus.cz


Chystané novinky v EOS ZUŠ

● kontrola povinných skladeb
● možnost vložit více pedagogů nebo korepetitorů k jednomu žákovi
● souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR

● vyúčtování pro krajské úřady
○ nutné jednání s krajskými úřady, aby akceptovaly stejné formuláře

● možnost vystavování faktur za startovné, ubytování a stravování
● exporty do Wordu a Excelu
● více šablon pro tisk diplomů
● statistiky výsledků všech soutěží za konkrétní školu
● rychlejší odezva systému



Přestávka

Co bude následovat po přestávce
● Praktická ukázka organizace soutěže v EOS ZUŠ
● Export výsledků do Excelence MŠMT
● Další spolupráce EOS ZUŠ a ÚUR ZUŠ
● Odpovědi na otázky účastníků semináře

Sejdeme se za 20 minut



Export výsledků do Excelence MŠMT

● ne až na konci června, ale ihned po skončení soutěžního kola

● za krajská kola výsledky zkontroluje a export provede 
předseda KUR do 14 dnů od skončení krajského kola

● za ústřední kola předseda ÚUR do poloviny června



Další spolupráce EOS ZUŠ a ÚUR ZUŠ

 Web uměleckých rad - www.umeleckaradazus.cz

● Adresář všech členů
● Informační memorandum o ochraně osobních údajů (GDPR)
● Dokumenty (stanovy spolku, propozice soutěží…)
● Sekce webu pro jednotlivé KUR a ÚUR včetně nástrojových sekcí

○ zápisy ze schůzí, rozpočet a další informace chráněné heslem
● Volná diskuze strukturovaná do témat a kategorií
● Články, rozhovory
● Semináře, školení, kurzy
● Učební materiály

http://www.umeleckaradazus.cz


Odpovědi na otázky účastníků semináře

 Chcete se na něco zeptat?



Děkuji za pozornost

MgA. Ondřej Kratochvíl
Sensio.cz s.r.o.


