
Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, 

kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2005 

 

   Jednání bylo přítomno 12 z 13 členů Asociace. 

   Omluvena byla SOS a SOŠ Liberec. 

 

   1. Zahájení - pan Černý, program - pan Chrenka 

 

   2. Vystoupení zástupců firmy Schwarzkopf Professional paní Edita 

Brejchová 

 

   3. Práce v sekcích 

   Sekce kadeřnic - paní Šrámková Žákovské projekty - Mládí a volný čas, 

prezentace projektu v rámci Harmonie.  

   Prezentace nejlepších projektů proběhne během Harmonie 2006. 

Nejlepší proje (projekty) bude vyhodnocen. Tvorba učebních textů v 

přípravě. 

 

 

   Sekce kosmetická - pan Malina 

   Přípravy nových praktických maturitních zkoušek - byly rozdány mezi 

účastníky. Návrh na nové zkoušky bude k dispozici na www Asociace.  

   Připomínky k novým otázkám je možné zasílat na adresu SOU služeb 

Hradec Králové sousl.eko@seznam.cz do 30.11.2005. 

    Byla prodiskutována možnost přijímání žáků do oboru kosmetička bez 

přijímacího řízení. Bylo konstatováno, že každá škola bude tuto oblast řešit 

samostatně. 

 

   Sekce zahraniční spolupráce - pan Číhal 

   Žádný nový výjezd do zahraničí se neuskutečnil. Výsledek výjezdu - 

přednáška firmy Schvarzkopf. Pozvání zahraničních hostů z Rakouska na 

Harmonii 2006 

 

 

   Sekce spolupráce s partnery - pan Lenčo 

   Harmonie 2006 je ve věstníku - kategorie C. Úkol dostat soutěž do 

kategorie B. Veletrh Žena a inspirace v Havířově ve dne 18. - 20. 11. 2005 . 

   Návrh na prezentaci Asociace na tomto veletrhu. Přípravou prezentace 

byli pověřeni ředitelé blízkých škol (Havířov, Ostrava, Frýdek Místek). 



 

   Sekce soutěžní - paní Mertlíková 

   Hodnocení průběhu posledního ročníku Harmonie - pan Chrenka. Byla 

řešena stížnost ze školy z Třebíče. Na tuto stížnost byla dána odpověď. 

   Klady : 33 škol, dostatek zástupců do poroty, dobrá medializace, 100 000 

Kč v cenách (sponzoři), členské poplatky se vybírají při registraci, výborné 

zázemí hostitelské školy. 

 

   Zápory : komunikace se školami - nedostanou se k odpovědným osobám, 

málo čestných hostů, zasedání Rady Asociace v průběhu soutěže, 

nesrovnalosti v hodnocení kosmetiček. 

 

 

   Nový ročník Harmonie 2006 - 24.3.2006 SOŠ a SOU potravinářská a 

služeb, Charbulova 106, Brno 

   Do 14.10. zašlou školy, které jsou členy rady své návrhy témat pro 

kadeřnice a kosmetičky na adresu jelinkova@sous.ji.cz. Témata budou 

vystavena na www Asociace.  

   Členové rady pošlou do 25.10.na adresu mert@soups.cz svou volbu. 

Téma, které získá nejvíce hlasů bude vybráno. 

   Bude zaslána předběžná přihláška - do koce října. Na základě této 

předběžné přihlášky bude poslána přihláška k soutěži (měsíc před soutěží). 

   Budou rozeslány propozice a témata k soutěžím tak, aby se školy mohly 

vyjádřit - do koce října. 

 

   4. Spolupráce s NUOV - pan Chrenka 

   Tvorba RVP - jednání na NUOV, předání poznámek a připomínek k RVP 

oborů kadeřník, kosmetička. 

    Zapojení škol do projektu Kvalita 1 - společné zadání ZZK (Ostrava - 

gestor, Jihlava, Brno - řešitelé). 

 

   5. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky - paní Siwková 

 

   Byl představen nový vzdělávací projekt pro odborné učitele. Projekt bude 

připraven na duben 2006.  

   Neuskutečnění vzdělávacího programu Škola komunikace pro 

pedagogické pracovníky oboru kadeřník na konci měsíce června 2005 pro 

nízký počet účastníků.  

 



   6. Různé 

   Placení členských příspěvků zvednout na 300 Kč. Poplatek za Harmonii 

350 Kč. 

   Termín Valné hromady 2.11. v 10.00 hodin v Brně. Vzhledem k omezení 

počtu míst žádádme o vyslání maximálně 2 zástupců z každé školy (účast 

ředitele či zástupce ředitele velmi vhodná). 

   Na Valné hromadě bude vydán certifikát pro členy Asociace. Kalibr Cup - 

organizuje škola z Lanškrouna. Informace o soutěži, návrh na spoluúčast 

Asociace v příštích ročnících. 

 

 

 

   Zapsal : Mgr. František Číhal 

   Kontroloval : Mgr. Pavel Chrenka 

   V Brně dne 5. října 2005. 


