Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže
Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
Tel. 515 322 283

E-mail: zusmkrumlov@skolyjm.cz

Organizační pokyny
ke krajskému kolu soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2018/2019 ve hře na elektronické klávesové nástroje
Organizátor krajského kola
Základní umělecká škola Moravský Krumlov
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
Termín krajského kola
úterý 30. dubna 2019
Místo konání
Orlovna Rakšice, S.K. Neumanna 1030, Moravský Krumlov, GPS 49.0366067N, 16.3191469E
Parkování pro účastníky soutěže bude možné na ulici přímo před Orlovnou.

Prezence
soutěžících, pedagogického doprovodu i poroty bude probíhat u hlavního vstupu. Zde budou poskytnuty
všechny základní informace. Prezence soutěžících musí proběhnout nejpozději 30 minut před začátkem
zvukové zkoušky dané kategorie. Ukončení prezence soutěžících všech kategorií je 15:00. Startovné za
každého soutěžícího žáka činí 150,- Kč. Zástupce školy uhradí startovné za všechny žáky najednou.
Občerstvení
bude zajištěno přímo v Orlovně. Soutěžící při prezenci obdrží poukaz na svačinový balíček a oběd, který se
bude vydávat v prvním patře.
Poukaz na oběd je nutno uplatnit v době mezi 12:30 – 15:30. Poté už oběd nebude vydán.

Součástí Orlovny je i bufet, ve kterém si po celou dobu konání soutěže bude možno koupit limo, káva,
drobné pochutiny, párky, hranolky …..
Rozehrání
pro soutěžící, kteří budou soutěžit v nejbližším časovém bloku, bude probíhat v přísálí orlovny. Pro ostatní
budou k dispozici označené místnosti v Orlovně. Podmínkou je vlastní stojan pod keyboard a sluchátka,
aby nebyl narušován průběh soutěže.
Zvuková zkouška
Soutěžící a soutěžní doprovod se musí podle harmonogramu dostavit přesně ve stanovený čas na zvukovou
zkoušku své kategorie s vlastním stojanem pod keyboard. Pokud soutěžící potřebuje hudební podklad,
který musí být přehrán mimo keyboard (např. CD,…), je nutné mít podklad přichystán na USB flash disku
ve formátu mp3 a tuto skutečnost nahlásit zvukaři. Během zvukové zkoušky se z časových důvodů budou
zkoušet pouze úryvky skladeb potřebné k nastavení zvuku, nikoli celá soutěžní čísla.
Losování
Organizační výbor soutěže rozhodl, že se v dané kategorii bude soutěžit podle abecedního pořadí
soutěžících, které může být upraveno vzhledem k neúčasti přihlášených soutěžících.
Porota
Předseda poroty:
Členové poroty:

Tajemník poroty:

Bohuslav Zika
Mgr. Ema Jedlička-Gogova
Mgr. David Juga
Alena Kovářová
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.
Martina Krejčí

Kompletní výsledky soutěže
budou zveřejněny 1. 5. 2019 na stránkách www.soutezezus.cz
DŮLEŽITÉ: Pokud již nyní máte nějaký dotaz, připomínku, potíž či nejasnost související s průběhem
soutěže, kontaktujte prosím zástupce ředitelky Lukáše Luskače na telefonu: 702 178 805,
nebo mailem na: luskac@zusmkrumlov.cz, ať pro vás můžeme zajistit co nejhladší průběh soutěže bez
komplikací.

Harmonogram

Důležité upozornění: z důvodu případné neúčasti soutěžících, může na základě rozhodnutí poroty
dojít k časovému posunu některých kategorií a vyhlášení výsledků.
Děkujeme a těšíme se na shledanou.

