
Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, 

kosmetička ČR ze dne 5. 10. 2006  

 

    Místo : Jihlava 

 

    Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. 

    Neúčast : SŠ Plzeň (omluvena), SŠ Hodonín (neomluvena), SŠ České 

Budějovice (neomluvena) 

 

    Program : 

 

 

     1. Práce v sekcích 

     2. Vyhodnocení projektu Kvalita I - jednotné zadání ZZ oboru kadeřník 

     3. Příprava Harmonie 2007 

     4. Příprava Valné hromady 

     5. Školení hodnotitelů 

     6. Různé 

     7. Diskuse 

     8. Závěr 

 

 

 

    Jednání zahájil jednatel Asociace Mgr. Pavel Chrenka a seznámil 

účastníky s výše uvedeným programem. 

 

 

    Ad 1) Sekce vzdělávací - kadeřník 

 

    · Nabídka žákovských projektů pro Harmonii 2007 - pí. Šrámková 

    · Hodnocení Kvality I. - pí. Šrámková, pí. Sivková 

    · Vzdělávací akce - školení firmy Schwarzkopf - nelze uskutečnit v rámci 

Asociace, jen po regionech vzhledem k omezenému počtu účastníků.  

    Podcenění pedagogických pracovníků oboru kadeřník ze strany firmy 

Schwarzkopf, odstranění chyb ze strany školitelů v řešení. 

 

    Sekce vzdělávací - kosmetička - p. Malina 

 

    · Informace o akci Setkání zástupců škol oborů kosmetika v Hradci 



Králové 

    · Nabídka přednášek kožního lékaře 

    · Masérství jako součást oboru kosmetika 

    · Maturitní zkoušky 

 

 

    Sekce spolupráce s partnery - p. Lenčo 

    · Informace o zařazení Harmonie 2007 do Věstníku MŠMT - zařazení do 

kategorie C, cíl - dostat harmonii do kategorie B (velmi obtížné) 

    · Informace o zrušení veletrhu „Žena a inspirace" v Havířově 

    · Příprava na sponzory pro Harmonii 2007 

    · Spolupráce s agenturou Sokrates - zapojení škol (členové Asociace) do 

programu Evropské unie (Norsko, Island, Lichnštějnsko).  

    Další informace budou podány na Valné hromadě. 

 

 

    Sekce soutěžní - p. Černý, pí. Mertlíková 

    · Informace o Harmonii 2006 - pořadatelská škola hradila podstatnou 

část nákladů 67.000,-- Kč 

    · Informace o Harmonii 2007 viz bod č. 3 

 

 

 

    Ad 2) Kvalita I. - p. Chrenka 

 

     * Informace o hodnocení Kvality I. na webových stránkách NUOV strana 

66 - 68, 93 - 94 

     * Informace o hodnocení pracovníky NUOV na pilotních školách Liberec, 

Brno, Plzeň - až na menší výhrady je hodnocení kladné 

     * Poznatky ke kvalitě I. ze strany SŠ Liberec - p. Šlaich : 

 

 

    - Některé výhrady k písemné části (náročné barevné kopie, hodnocení) 

    - Problémy matematického charakteru (výpočet pokladního dokladu)  

 

 

    Ad 3) Harmonie 2007 - p. Černý, pí. Mertlíková 

 

     * Harmonie 2007 by se měla uskutečnit 14. nebo 15. února na Výstavišti 



v Brně jako součást výstavy Styl KABO. 

     * Finanční kalkulace není ještě dořešena viz úkol 

     * Otázka sponzorů 

     * Otázka mezinárodního obsazení Harmonie 2007 - zajištění 

zahraničních soutěžících : 

 

    - SŠ Brno - Německo 

    - SŠ Jihlava - Rakousko, Slovensko 

    - SŠ Ostrava - Slovensko 

    - SŠ Prostřední Suchá - Polsko 

    - SŠ Vizovice - Slovensko 

     * Otázka témat na Harmonii 2007 

    - Kadeřníci - schůzka odborníků 12. 10. 2006 ve Vizovicích (jen členské 

školy Rady Asociace) 

    - Kosmetičky - témata předložena na školení hodnotitelů dne 6. - 7. 10 v 

Brně 

 

 

    Ad 4) Valná hromada - p. Chrenka 

 

     * Termín Valné hromady 16. 11. 2006 v 10,00 h na SŠ Brno (Charbulova 

ul.) 

     * Účast ředitele školy velmi nutná. Vzhledem k omezené kapacitě vyšle 

škola jen jednoho zástupce 

 

 

    Úkoly : 

 

 

 

    Úkol č. 1 

 

    „Zpráva o činnosti Rady" 

 

    Zodpovídá : jednatel Asociace      Termín : 16. 11. 2006 

 

    Úkol č. 2 

 

    „Zpráva o hospodaření Asociace" 



    Zodpovídá : pí. Mertlíková      Termín : 16. 11. 2006 

 

    Úkol č. 3 

 

    „Zprávy z jednotlivých sekcí" 

    Zodpovídají : vedoucí sekcí      Termín : 16. 11, 2006 

 

    Úkol č. 4 

 

    „Zajištění pozvánka na Valnou hromadu" 

    Zodpovídá : jednatel Asociace      Termín : 25. 10. 2006 

 

    Úkol č. 5 

 

    „Zajistit finanční kalkulaci pro Harmonii 2007" 

    Zodpovídá : p. Černý      Termín 16. 11. 2006 

 

    Úkol č. 6 

 

    „Zajistit nového školitele p. Špilara" 

    Zodpovídá : p. Malina      Termín : ihned 

 

    Ad 5) Školení hodnotitelů 

 

    · Obor kosmetika - 6. - 7. 10. 2006 Brno 

    · Obor kadeřník - zrušení školení hodnotitelů z důvodu nemoci školitele, 

přesun na konec říjne začátek listopadu 2006,  

    informace budou zveřejněny na webových stránkách asociace a 

rozeslány internetovou poštou 

 

    · Pokud se nepodaří zajistit p. Špilara pokusí se oslovit pí. Sivková pana 

Sokolova 

 

    Ad 6) Různé 

 

     * Informace o knize Příručka pro kadeřnice (německý překlad) - pí. 

Sivková 

     * Informace o odpovědi na odvolání pí. Kryštofové ze Společenstva 

kadeřníků - p. Číhal 



     * Informace o Kaliber cupu v Lanškrouně - termín 22. 2. 2007 - p. Lédl 

     * Upozornění na nahlášení změn názvu škol, e-mailové adresy, 

telefonního čísla ředitel školy - nahlásilo málo škol - p. Chrenka 

     * Informace o učňovském školství - během dvou let se zredukuje 800 

oborů na 200 a ty se shluknou do 30 oborových skupin - p. Chrenka 

     * Informace o změně webmastera webových stránek Asociace, zlepšení 

informační stránky, připomínky zasílejte na e-mail reditel@ssos-ji.cz - p. 

Číhal 

 

     Ad 7) Diskuse : 

 

     * Vhodný výběr hodnotitelů z řad pedagogických pracovníky oborů 

kadeřník, kosmetička - za tento výběr by měl zodpovídat ředitel - p. Černý. 

Členové Rady s tímto návrhem souhlasí 

     * Otázka webových stránek - v důsledku změny webmastera dojde k 

zredukování a zlepšení webových stránek Asociace. Shoda všech členů 

Rady 

 

 

    Ad 8) Závěr 

 

     * Jednatel poděkoval všem zúčastněným za příspěvky a za účast a 

popřál šťastnou cestu domů 

 

    V Jihlavě dne 5. října 2006 

 

 

    Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 


