
UMĚLECKÁ RADA ŠKOLY 
 
V souvislosti s tvorbou nových ŠVP a rozšiřování působnosti estetické výchovy na škole ke dni 1. 1. 2010 ustavuji na 
SOŠ Luhačovice Uměleckou radu školy (URŠ) s tímto postavením. 
 

1. URŠ je poradním orgánem ředitele školy ve věcech strategie a koncepce rozvoje školy v profesní přípravě 
uměleckých studijních oborů a ve výtvarné přípravě u všech oborů.  

2. Členy URŠ jsou vyučující výtvarných předmětů, učitelé odborných předmětů a dějin výtvarné kultury, 
zástupce ředitele pro praxi, vedoucí příslušných předmětových komisí a UOV jmenovaní ředitelem školy.  

3. URŠ se schází jednou měsíčně. Svolává ji ředitel školy 
4. 4 x ročně se předseda URŠ účastní rozšířené porady vedení 
 
Složení Umělecké rady 
 
1. Předseda umělecké rady (navržen členy URŠ, jmenován ředitelem školy na období 2 let) 
2. Vedoucí příslušných předmětových komisí 
3. Členové rady z řad vyučujících výtvarných předmětů a dějin výtvarné kultury 
4. Členové rady z řad učitelů odborných předmětů 
5. Členové rady z řad UOV 
 
Hlavní úkoly rady 
 
1. Navrhuje hodnotící kritéria pro přijímací řízení (talentové zkoušky) a vede přípravu uchazečů o studium 

výtvarných oborů. 
2. Organizačně zabezpečuje komisionální a maturitní zkoušky z profilových předmětů, klauzurní zkoušky a 

praktické maturity. 
3. Zabezpečuje odborné komisionální hodnocení žákovských prací pro potřeby klasifikace, zejména v  

profilujících předmětech – výtvarná příprava a odborný výcvik v souladu se specifickými požadavky profesní 
přípravy výtvarně nadaných a talentovaných žáků v uměleckých studijních oborech. 

4. Zabezpečuje spolupráci externích odborníků z umělecké a výtvarné oblasti. 
5. Spolupracuje se školami s výtvarným a uměleckořemeslným zaměřením a je garantem mezinárodní 

spolupráce.  
6. Po stránce organizační, odborné i metodické zabezpečuje výstavy a prezentace školy (kurátorství), výtvarné 

soutěže, výtvarné plenéry, odborné exkurze a výměnné stáže, workshopy, apod. 
7. Podílí se na tvorbě projektů školy (projekty UNESCO, LEONARDO – mobility, odborné kurzy apod.), 

prezentací, každoročních katalogu výtvarných prací školy, public relations školy apod. 
8. Spolupracuje při tvorbě výtvarných návrhů a hodnocení školních zakázek.  
9. Spolupracuje s vedením školy a PK při tvorbě ŠVP. 
10. Zodpovídá za účelné a hospodárné využití finančních prostředků při zadávání a realizaci ročníkových a 

maturitních prací ve spolupráci s ekonomickým oddělením. 
11. Spolupracuje při tvorbě projektů (zejména OP VK a UNIV 2). 

 
 
 
Pro školní rok 2009/2010 jmenuji tyto členy URŠ: 
1. Ing. Lubomír Kacálek – předseda URŠ 
2. Mgr. Libuše Dostálová, vedoucí PK  
3. Ing. Šuráňová, ZŘ pro praxi 
4. Mgr. Lubor Černobila, vedoucí PK 
5. Ing. Radomír Divila, ZŘ pro VMV 
6. Akademický sochař Jiří Váp, vyučující odborných předmětů 
7. Mgr. Martin Dvořák, vyučující odborných předmětů 
8. MgA. Kateřina Mikešová, učitelka odborných předmětů 
9. Marie Haková, UOV 
10. Jiří Suchánek, UOV 
11. Rostislav Chvíla, UOV 

 


