
Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR ze 

dne 15.3.2005 

 

   Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Rady Asociace. 

 

   Omluveni: ISŠ Plzeň 

   Neúčast: SOU a SOŠ Žďár nad Sázavou, SOU a SOŠ Liberec, SOU Frýdek Místek 

 

 

   1. Uvítání Rady a zahájení - Mgr. Pavel Chrenka (jednatel) 

 

   2. Informace o práci v sekcích : 

   a) vzdělávací sekce - kadeřník (Mgr. Šrámková) 

   okruhy kterými se měla sekce zabývat - učební dokumenty, tvorba učebních pomůcek, 

tvorba žákovských projektů, závěrečné zkoušky, se přesouvají na příští školní rok. 

   zajištění semináře pro učitelé a učitelé odborného výcviku oboru kadeřník 

   (pí.Siwková) termín semináře 27. - 30. června 2005 - cena 1500,-- Kč (jednání o hrazení z 

DVPP), počet účastníků 25 

    otázka učebních textů - návrh na vytvoření pracovního týmu, který se tímto bude zabývat, 

zodpovídá Mgr.Šrámková, termín pracovní schůzky 13. - 14. 5. 2005 SOU a SOŠ Brno 

 

 

   b) vzdělávací sekce - kosmetička (Mgr. Malina) 

   rozeslání témat na jednotlivé školy v týdnu od 21. 3. : 

   příprava maturitních zkoušek, přijímací řízení, zajištění odborníka z praxe u MZ 

 

 

   c) sekce zahraniční spolupráce (Mgr. Číhal) 

    informace o pracovní cestě v Rakousku, které se ve dnech 20. - 25. 2. 2005 zúčastnily tyto 

školy : ISŠ Ostrava, SOU a SOŠ Jihlava, SOU a SOŠ Brno a SOU Hradec Králové. 

   Účelem stáže v rámci programu Leonardo bylo seznámit vedoucí pracovníky, pedagogické 

pracovníky oborů kadeřník a kosmetička se vzdělávacím systémem v Rakousku.  

   Členům Rady Asociace byl předán materiál z této cesty.  

 

   d) sekce spolupráce s partnery (PaedDr. Lenčo) 

   informace o jednání na MŠMT ČR o zařazení soutěže Harmonie do Věstníku MŠMT na 

školní rok 2005/2006 

    informace o zajištění sponzorů na Harmonii 2005 - podařilo se zajistit dosti značný počet 

sponzorů, kteří věnovali věcné ceny pro vítěze a dárkové balíčky pro všechny soutěžící.  

   Sponzorům bude zaslán děkovný dopis. 

   odkaz na webové stránky Asociace, kde v rubrice Tipy a novinky jsou zveřejněny zajímavé 

informace z oborů kadeřník a kosmetička. 

 

   e) sekce soutěžní - příprava Harmonie 2005 - poděkování ing. Mertlíkové, 

   zhodnocení soutěže na Valné hromadě, připomínky k soutěži Harmonie 2005 zasílejte na 

webové stránky Asociace. 

 

 



   3. Spolupráce s NÚOV při tvorbě RVP - návštěva členů Asociace této instituce v Praze 

(jednání s Dr. Němcovou) - termín duben 2005 

 

   4. Různé : 

   Nová školská legislativa 

    Přijímací řízení na školní rok 2005/2006 

   Otázka proškolení nových hodnotitelů - proškolení se uskuteční až po ukončení platností 

hodnotitelských průkazů, tj. počátkem roku 2007 

    Zaplacení členského příspěvku 200,-- Kč. K 1. 3. 2005 mělo zaplaceno pouze 6 škol 

    Termín zasedání Rady Asociace, Valné hromady bude zveřejněn na webových stránkách 

Asociace. 

 

 

   V Brně dne 15. 3. 2005    Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 


