Soutěžní přehlídka tanečního oboru ZUŠ 2017/2018
V 1. pololetí školního roku, ještě před zahájením soutěžních kol proběhl na celkem
sedmi místech v celé ČR vítaný seminář „Jak hodnotit taneční dílo.“ Organizátory byly
krajská pracoviště NIDV ve spolupráci s předsedkyněmi tanečních sekcí KUR. Seminář byl
určen pro pedagogy tanečního oboru a pro porotce přehlídek a soutěží dětského tance. Přinesl
poznatky, jak k tomuto tématu přistupovat.
Ve 2. pololetí pak začala soutěžní přehlídka. V celé ČR se přihlásilo celkem 1.054
soutěžních choreografií. Poroty okresních a krajských kol vybraly do celostátního kola 37
nejlepších. Poprvé bylo použito pásmové hodnocení, které bylo přijato vcelku kladně. Také
poprvé jsme využili EOS – elektronickou organizaci soutěže. Přinesla zjednodušení a
zrychlení práce. Do budoucna je však potřeba některé věci upravit, zdokonalit a přizpůsobit
podmínkám tanečního oboru. Největším nedostatkem bylo porušení anonymity celé soutěže a
nedostatečná komunikace ze strany fa Senzio.
Okresní a krajská kola proběhla většinou v příjemné a přátelské atmosféře, měla
hladký průběh a dobrou organizaci. Na několika místech došlo ke sloučení menších okresů.
Během soutěže byly řešeny dvě stížnosti na výsledky a průběh. Na tyto bylo písemně
odpovězeno.
Ústřední kolo proběhlo ve dnech 31.5. – 2.6.2018 v Klubu kultury Uherské Hradiště.
Organizátor – vedení ZUŠ Uherské Hradiště spolu s vyučujícími TO připravili velkorysé
ústřední kolo, s vynikající organizací, příjemnou a přátelskou atmosférou. Milými hosty byli
paní Mgr. Barbora Šobáňová, ministerský rada MŠMT a pan Bohuslav Lédl, člen kolegia
ÚUR ZUŠ a ředitel ZUŠ Turnov.
Soutěžní přehlídka proběhla dle vyhlášených propozic a časového harmonogramu.
Porota složená z významných osobností z oblasti současného, klasického a lidového tance
hodnotila celkem 36 choreografií, ve kterých se představilo 320 žáků. Téměř všichni
pedagogové se po vyhlášení výsledků zúčastnili závěrečného rozborového semináře.
Kromě samotné soutěžní přehlídky byl pro účastníky připraven doprovodný program.
Pedagogové, členové poroty a hosté byli přijati místostarostou města na radnici v Uherském
Hradišti. Na Malé scéně Slováckého divadla účastníci shlédli představení studentů
Konzervatoře Duncan Centre Praha. Po skončení soutěžního dne proběhlo v Redutě grilování
a diskotéka pro žáky a pro pedagogy společenské setkání s občerstvením a poslechem
cimbálové muziky. Celé tři dny byly ještě podpořeny krásným počasím. Mnohokrát děkujeme
ZUŠ Uherské Hradiště za 3 dny strávené v jejich krásném městě, dny naplněné přátelstvím,
milým setkáváním a radostí z dětského tance.
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