
 
 
Členům Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR                                                           V Praze dne 20. 12. 2016 
Předsedům Krajských uměleckých rad 
Ředitelkám – ředitelům ZUŠ ČR 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v příloze tohoto e-mailu naleznete důležité informace k přihlašování do soutěží a přehlídek ZUŠ  
ve školním roce 2016/2017. Omlouvám se, že jste museli čekat déle, ale vzhledem k tomu, že jsme 
museli některé aspekty Elektronického systému soutěží (dále jen ESS) projednat s MŠMT, Úřadem na 
ochranu osobních údajů, s NIDV, s provozovatelem Klasifikace panem Pavlem Holcem, došlo k většímu 
zdržení, než jsme předpokládali.  

Výsledky všech těchto jednání lze shrnout do těchto bodů: 

1) Odbor pro mládež MŠMT, v jehož gesci jsou soutěže a přehlídky žáků ZUŠ, rozhodl přenést 
zodpovědnost administrace těchto soutěží na jednotlivé organizátory postupových kol a nestanovuje, 
jakým způsobem mají organizaci zajistit. 

2) Dohoda mezi společností Sensio.cz s.r.o (provozovatel ESS) a provozovatelem programu Klasifikace 
panem Pavlem Holcem umožňuje, aby uživatelé Klasifikace mohli využívat nadstandardní funkci 
vyplňování Přihlášky do ESS přímo z tohoto programu, stejně jako budou mít tuto možnost uživatelé 
elektronického systému iZUŠ, a nebyli tak znevýhodněni. Po dohodě s panem Holcem bude tato funkce 
k dispozici od 5. 1. 2017.  
Školy, které nepoužívají ani jeden uvedený software, vyplní přihlášku přímo v ESS na adrese 
www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/ 

3) Aby nevznikaly pochybnosti o umístění databáze soutěží a o ochraně osobních údajů, zajistila ZUŠ 
Praha 1 Biskupská pronájem samostatného serveru, na kterém bude ESS provozován nezávisle  
na provozovateli softwaru.   
 

Způsob přihlašování do soutěží je popsán podrobně v přiloženém dokumentu. Postupovat budeme 
podle těchto zásad:  

Na úrovni školních a okresních kol bude povinností škol přihlášky pouze vyplnit a uložit, případně 
vytisknout, ale organizace těchto soutěží může probíhat stejně jako dosud. Možnost využít program  
pro organizaci těchto kol bude dobrovolná.  

Od úrovně krajských kol budou všechny soutěže a přehlídky administrovány již v novém 
elektronickém systému. Organizátoři krajských a ústředních kol budou s obsluhou programu 
s předstihem seznámeni. 

Požadavky organizátorů soutěží na případné úpravy ESS budou řešeny operativně. 
 
Věřím, že práce s novým systémem bude přínosem i ulehčením práce při organizaci soutěží.  
Současně Vás žádám, abyste informace ihned předali členům krajských sekcí a zajistili rozeslání 
všem školám ve Vašich krajích. 
 
S poděkováním a pozdravem 

                                                                              Aleš Chalupský,  

                                                                            předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, 

                                                                            ředitel ZUŠ Praha 1, Biskupská 12 v. r. 

                                                                            608 033 384  
                                                                            chalupsky@zus-biskupska.cz 

http://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/

