
Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, 

kosmetička ČR ze dne 23. 3. 2006 

 

   Jednání bylo přítomno 10 z 13 členů Rady Asociace. 

   Neúčast : SOU a SOŠ Žďár nad Sázavou, SOU služeb Hradec Králové, 

SOU Lanškroun 

 

 

    1. Zahájení - p. Černy Ladislav 

   - P. Černý konstatoval,ž elán v Asociaci opadává 

   - Návrh 3 variant pro soutěž Harmonie  

   a. První varianta - uspořádání soutěže každý rok na jiné škole - tato 

varianta nebyla Radou schválena 

   b. Druhá varianta - uspořádání soutěže na Výstavišti , jako doprovodná 

akce při veletrhu Kabo Styl - schválení radou, p. Černý pověřen jednat se 

zástupci Veletrhu 

 

    Výhody - zvýšení prestiže soutěž, zvýšení počtu diváků (zájezdy škol) 

zvýšený zájem sponzorů 

    Nevýhody - větší nárůst finančních nákladů 

   c. Třetí varianta - ponechání uspořádání soutěže na SOU a SOŠ 

potravinářské Brno - Rada schválila i tento návrh, avšak přednost dává 

variantě č. 2 

 

 

    2. Informace o práci v sekcích : 

    a) vzdělávací sekce - kadeřník (Mgr. Šrámková) 

   - Projekt Kvalita 1 jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru kadeřník - 

sekce se tím nezabývala, NÚOV vytvořil řešitelský tým , který tyto zkoušky 

připravil a budou ověřovány na 12 školách 

   - Žákovské projekty prezentovány na Harmonii 2006 - stanovení hodnotící 

komise a podmínek hodnocení 

 

 

   b) vzdělávací sekce - kosmetička (Mgr. Malina) 

   - Informace o schůzce v Hradci Králové 

   - Informace o maturitních zkouškách 

   - P. Malina omluven ze zasedání Rady, zápis dodán 24. 3. 2006 

 



 

   c) sekce spolupráce s partnery (p. Skupin) 

   - Informace o sponzorských darech na Harmonii 2006 

   - Konstatování, že velké firmy nedávají adekvátní sponzorské dary 

   - Návrh na průzkum týkající se odběru výrobků jednotlivými školami, za 

Asociaci tento průzkum připraví pí. Ulčová a p. Číhal 

   -  

 

   - D) sekce soutěžní - (pí. Mertlíková) 

   - Seznámení s organizací soutěže Harmonie 2006 - 36 škol, 33 

kadeřníků, 18 kosmetiček 

   - Společné zahájení pro obory kadeřník a kosmetička 

   - Doprovodné programy 

 

 

    3. Různé : 

   - Proškolení hodnotitelů - končí platnost hodnotitelských průkazů, nové 

školení říjen 2006 Brno, upřesnění termínu na webových stránkách 

Asociace 

   - Zasedání Rady Asociace 4. - 5. 10. 2006 Jihlava 

   - Nesledování webových stránek Asociace ani členy Rady 

   - Navázání spolupráce s firmou TASHA COSMETICS 

   - Termín Valné hromady - listopad 2006 

   - Nahlášení změny názvu školy, mailové adresy, telefonního čísla na 

ředitele školy - všichni, jichž se toto týká, nahlásí změnu přes webové 

stránky Asociace 

 

 

   V Brně dne 23. 3. 2006  

 

   Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 


