
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 

10. 2007 

  

Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace.  

Omluveni :   SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou 

Neomluveni : SŠ Hodonín, SŠ Hradec Králové 

  

Program : 

1.  Zahájení 

2.  Práce v sekcích 

3. Volba nové Rady Asociace a jednatele Asociace 

4. Příprava Valné hromady 

5. Harmonie 2008 

6. Různé 

7.  Diskuze 

8.  Závěr 

  

  

Ad 1. Zahájení 

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.  

  

Ad 2. Práce v sekcích 

Vzdělávací sekce oboru Kadeřník  

 dochází ke změně vedoucí této sekce, pí. Šrámkovou Ludmilu                                                   

nahradila pí. Siwková Helena (SŠ Jihlava). Rada ji zvolila jednohlasně. 

  



Vzdělávací sekce oboru Kosmetička  

 dochází ke změně vedoucího této sekce, p. Malinu Petra, nahradila pí. Zdeňka 

Zaimová (SŠ České Budějovice) . Rada ji zvolila jednohlasně. 

  

Sekce soutěžní  

 Rada doporučila setrvání ve funkci vedoucího p. Černého Ladislava (SŠ Brno). Rada 

ho zvolila jednohlasně 

 P. Černý informoval o soutěži Harmonie 2008 viz další bod programu a propozice 

uveřejněny na webových stránkách Asociace a jejich zaslání mailovou poštou na 

jednotlivé školy 

  

Sekce spolupráce s partnery 

 Rada doporučila setrvání ve funkci vedoucího p. Skupina Karla (SŠ Havířov – 

Prostřední Suchá). Rada ho zvolila jednohlasně 

Úkol : 

„ Zajištění sponzorů na soutěž Harmonie 2008“ 

  

  

Ad 3. Volba nové Rady a jednatele Asociace 

Radě Asociace a jednateli končí v tomto roce volební období.  Na Valné hromadě bude 

volena nová Rada Asociace a nový jednatel. Rada Asociace na svém zasedání navrhla 

poté, co se do termínu 5. 10. 2007 nikdo nepřihlásil o funkci člena nové Rady a jednatele, 

snížit počet členů Rady z 13 na 7 včetně jednatele. Tato skutečnost bude probrána na 

Valné hromadě v důsledku změn  Stanov Asociace. Rada navrhuje na členy nové Rady 

tyto osoby :  

  pí. Siwková Helena (SŠ Jihlava) 

  pí. Zaimová Zdeňka (SŠ České Budějovice) 

  pí. Šťastná Eva (SŠ Vizovice) 

  p. Lédl Milana (SŠ Lanškroun) 

  p. Černý Ladislav (SŠ Brno) 

  p. skupin Karel (SŠ  Havířov- Prostřední Suchá) 



Na funkci jednatele Asociace na další volební období navrhla Rada současného jednatele 

p. Chrenku Pavla (SŠ Ostrava). 

  

  

Ad 4. Příprava Valné hromady 

Dne 15. 11. 2007 v 10,00 h na SŠ potravinářské a služeb, Charbulova 106, Brno se bude 

konat Valná hromada Asociace. Účast ředitele velmi nutná.  Vzhledem ke kapacitě sálu je 

nutné vyslat jen 1 zástupce školy. Svou účast potvrďte do 7. 11. 2007 na adresu 

mertlikova@soups.cz    

Úkoly : 

 Úkol č. 1 

 „ Vypracovat zprávu o činnosti Asociace v roce 2007“ 

 Z : jednatel Asociace     T : 15. 11. 2007   

  

 Úkol č. 2 

 „ Vypracovat zprávu o hospodaření Asociace v roce 2007“ 

 Z : ing. Mertlíková     T : 15. 11. 2007 

  

 Úkol č. 3 

 !Vypracovat zprávy z jednotlivých sekcí „ 

 Z : vedoucí sekcí     T : 15. 11. 2007  

  

 Úkol č. 4 

 „Zajistiti pozvánky na Valnou hromadu“ 

 Z : jednatel Asociace     T : 24. 10. 2007   

  

Ad 5. Příprava Harmonie 2008 
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Informace o Harmonii 2008 podal p. Černý.  VI. Ročník soutěže se uskuteční 15. února 

2008 na Výstavišti Brno. Přihlášky do 10. 1. 2008. Startovné 500,-- Kč na jednoho 

soutěžícího. Hlavním sponzorem soutěže bude firma TOVARES.  Další informace a 

propozice soutěže na webových stránkách Asociace . Propozice byly taktéž rozeslány na 

jednotlivé školy mailovou poštou. Soutěž bude s mezinárodní účastí – školy ze Slovenska 

zajistí SŠ Ostrava a SŠ Jihlava, školu z Německa zajistí SŠ Havířov – Prostřední Suchá, 

školu z Polska zajistí SŠ Lanškroun.  

1. cena pro kosmetičky – účast na Mezinárodním mistrovství v disciplíně Make-up – 

Düseldorf – 8. 10. 2008. Pedagogický doprovod hradí vítězná škola.  

1. cena pro kadeřníky – tématická pobytová exkurze v Chorvatsku – květen 2008 včetně 

pedagogického doprovodu.  

  

Otázka přemístění soutěže Harmonie od roku 2009 do Českých Budějovic v rámci 

veletrhu Vzdělání a řemeslo – nevhodný zářijový termín veletrhu. Jednáním o přesunutí 

termínu na měsíc únor byl pověřen p. Petrovský P. (SŠ České Budějovice). 

  

  

Ad. 6 Různé 

  

 Informace o 8. ročníku Kalibr  cup, který se bude konat 7. 2. 2008 v Lanškrouně, 

propozice soutěže zaslány na jednotlivé školy – p. Lédl 

 Informace o zpracování kalendáře soutěží oborů kadeřník, kosmetička na školy zaslán 

dopis s upřesněním termínů – p. Lédl 

 Informace o soutěži Junior nail art 2008 – termín 23.  ledna 2008 SŠ Brno, propozice 

soutěže  zaslány na jednotlivé školy. Jedná se o 0-tý ročník, v roce 2009 by se tato 

soutěž měla stát součástí Harmonie – pí. Mertlíková 

 Informace o regionální soutěži kadeřníků Moravskoslezského kraje dne 29. 11. 2007 

ve Vítkově – Podhradí, požadavek ředitele školy na zajištění hodnotitelů mimo 

Moravskoslezský  kraj – p. Chrenka 

 Informace o nabídce ke spolupráci s Unii kosmetiček – úkol pro novou Radu – p. 

Chrenka 

 Informace o nespokojenosti s webovými stránkami Asociace  -  pozdní vyvěšení 

informací. Opatření – veškeré informace, které mají být zveřejněny na webových 

stránkách na emailovou adresu siwkova@ssos-ji.cz  - p. Chrenka 

 Informace o schválení rámcových vzdělávacích programů oborů kadeřník, kosmetička 

– p. Chrenka 

 Informace o veletrhu Vzdělávání a řemeslo, který se uskutečnil v Českých 

Budějovicích v měsíci září 2007. Součástí tohoto veletrhu byly soutěže oborů 

kadeřník, kosmetička.  

 Pozitiva :   finanční zabezpečení soutěží   
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         účast   11 škol soutěžilo v oboru kadeřník, 7 škol v oboru kosmetička 

          bezplatná doprava a ubytování soutěžících  

 Negativa :     špatně zvolený termín tohoto veletrhu 

 Informace byly doplněny fotografiemi ze soutěže a DVD – p. Petrovský, pí. Zaimová 

 Informace o studiu kosmetologie na vysoké škole, posunutí termínu v důsledku nové 

akreditace na rok 2008 – pí. Šťastná 

  

 Vystoupení zástupce nakladatelské a vydavatelské agentury NAVA, která vydává 

odborné časopisy Linda, Linda speciál, Kadeřnická a Kosmetická praxe, Profi nehty.  

  V případě zájmu o zvýhodněné předplatné a zároveň poskytnutí bonusových      

             výtisků kontaktujte firmu na emailové adrese : vydavatelstvi@nava.cz    

 Informace o zhodnocení JZZ oboru kadeřník – zveřejnění na veřejných stránkách 

NUOV – zprávu podá na Valné hromadě pí. Siwková 

 Upozornění na změnu mailových adres jednotlivých škol – bude projednáno na Valné 

hromadě – p. Chrenka 

  

Ad.7 Diskuze 

  

 Dotaz na hodnotitele s mezinárodním hodnotitelským průkazem „Jak ho získat“ – pí. 

Plášková  

 Odpověď – hodnotitel musí mít hodnotitelský průkaz Asociace, musí se účastnit  

      republikových soutěží a musí zvládat cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština) –  

      p. Černý 

  

  

Ad. 8 Závěr 

  

Jednatel poděkoval všem členům Rady za práci v uplynulém volebním období a popřál 

šťastný návrat domů. 
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Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

  

  

  

V Ostravě dne 15. října 2007 

 


