Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník,
kosmetička ČR ze dne 6. 5. 2008

Jednání bylo přítomno 5 škol Rady Asociace.
Neúčast : SŠ Vizovice – omluvena, SŠ Havířov – Prostřední Suchá - omluvena

Program :

1. Zahájení
2. Zhodnocení Harmonie 2008 a příprava Harmonie 2009
3. Hospodaření Asociace
4. Jednotné zadání ZZ oboru kadeřník
5. Nabídka cvičných hlav polské firmy Prospector
6. Semináře, školení pořádané Asociací
7. Hodnotitelé Nail Art Jihlava
8. Různé
9. Závěr

Ad. 1
Zahájení provedl jednatel Asociace Pavel Chrenka a zároveň poděkoval řediteli SŠ České
Budějovice p. Petrovskému za využití prostor školy pro jednání Rady Asociace.

Ad. 2
Hodnocení Harmonie 2008 podali pí. Mertlíková a p. Černý.

Soutěž HARMONIE 2008
Sponzorskými dary a spoluprací při pořádání soutěže HARMONIE 2008 přispěly firmy:
ZELL – generální sponzor
Schwarzkopf Professional Henkel ČR s.r.o.
L´Oreal Česká republika s.r.o.
Ilirija CZ s.r.o.
RYOREX s.r.o.
KAMAK Ostrava – Ilona Kolářová
Primavera Andorrana
ROSO COSMETICS Brno
NATTY /RUBY ROSE/ Ostrava
LONDA Praha
SALVUS Praha
PROSPECTOR Polsko
LINDA vydavatelství NAVA

Návrhy pro příští rok:
- písemně uzavřené smlouvy s partnery s vymezením data platby nebo termínu předání darů
- zlepšení propagace soutěže zřízením vlastní webové stránky

- oslovení dalších zahraničních škol s cílem provázání soutěže HARMONIE se zahraničními
soutěžemi
- znovu otevřít otázku spolupráce s MŠMT – pro příští rok podala SŠ Brno projekt na
podporu soutěží

Zpráva o výsledcích mistrovství republiky HARMONIE 2008

Zúčastnilo se celkem 48 škol, z toho 44 škol z ČR a 4 školy zahraniční (Žilina, Nitra,
Czieszyn 2x).

Kategorie kadeřnic: 45 soutěžících
Kategorie kosmetiček:

24 soutěžících

________________________________________________________________

Příjmy HARMONIE:

80 000,- Kč firma ZELL
10 000,- Kč SŠ Budějovice
5 000,- Kč SŠ Vizovice
34 500,- Kč startovné

----------------------------------------------------------------129 500, - Kč

Výdaje HARMONIE:

180 000,- Kč výstaviště
30 000,- Kč ozvučení
27 357,50 Kč doprava, stravování,
tiskové zprávy, dohody

-----------------------------------------------237 357,50 Kč

Celkový výsledek:

- 107 857,50 Kč

________________________________________________________________

p. Černý
Pozitiva






Velice dobrá účast
Vysoká úroveň soutěže
Získání generálního sponzora firmy Zell
Soutěž provázel profesionální moderátor
Kvalitní ozvučení soutěžních prostorů

Negativa


ne zcela kvalitní zabezpečení stravování v prostorách pavilónu



malé zastoupení prodejních stánků

Připomínky




uzavírání jednoznačných sponzorských smluv s předem dojednaným termínem
výzva k sponzorským peněžním darům od členů Asociace
oslovení sponzorů, kteří se nezabývají kadeřnickou a kosmetickou činností např. tel.
operátoři, banky, významné firmy

Dále p. Černý informoval radu o jednání se Společenstvem kadeřníků, zda by Asociace
zaštítila pražskou soutěž. Tato nabídka byla odmítnuta. Při porovnání Harmonie a soutěž
Beauty & Spa v Praze po stránce organizační byla Harmonie daleko lépe zorganizována.

Jediné pozitivum lze spatřovat ve velmi dobré prodejní výstavě, která byla součástí pražské
soutěž.

Návrh p. Černého zvýšit startovné na Harmonii na 600,-- Kč za soutěžící z původní ceny
500,--Kč, zvýšení členského příspěvku z 500,-- Kč na 600,-- Kč. Rada Asociace obě navýšení
jednohlasně schválila.

Harmonie 2009 se bude konat na Výstavišti Brno – únor 2009. Hlavním sponzorem bude
firma Zell. V komisi hodnotitelů bude 1 odborník z praxe, zbytek budou tvořit hodnotitelé
Asociace.

Ad. 3

Zpráva o hospodaření AKAKOSu v r.2008
Hospodaření za období od listopadu 2007 (od valné hromady 2007, která hospodaření
v předchozím období schválila) do dubna 2008:

Příjmy:
Zůstatek z r.2007

9 000,- Kč

Dary sponzorů

95 000,- Kč

Čl.příspěvky

22 500 - Kč

---------------------------------------------Celkem

126 500,- Kč

Výdaje:
HARMONIE

Zůstatek

110 575- Kč

15 925,- Kč

Ad. 4
pí. Mertlíková a pí. Siwková
Jednotné zadání ZZ oboru kadeřník začalo ve školním roce 2005/2006. Gestorskou školou se
stala SŠ Ostrava-Poruba, pilotní školou SŠ Brno a SŠ Jihlava.
Hlavní cíl
–

zkvalitnění závěrečných zkoušek oboru kadeřník

–

porovnatelnost škol

–

přidání cizího jazyka do ZZ

Všechny 3 části ZZ (písemná, praktická, ústní) byly po celou dobu projektu pro jednotlivé
školní roky přepracovávány podle připomínek škol, které do JZZZ přistupovaly.
V letošním školním roce bude konat ZZ dle JZZZ 39 škol. Po celou dobu pracovaly na JZZZ :
Dr. Němcová – NUOV, Dr. Šubertová – SŠ Ostrava, ing, Mertlíková – SŠ Brno, pí. Siwková
– SŠ Jihlava a Mgr. Sekaninová – odborník z praxe.
Žáci, kteří dělají ZZ dle JZZZ dostávají mimo výučního listu a vysvědčení o závěrečné
zkoušce certifikát z Evropských strukturárních fondů.
Nepodařilo se :
–

ovlivnit vydávání živnostenských listů žákům s vynikajícím prospěchem

–

snížení daní v začátcích podnikání

Pozitiva :
–

práce na vylosovaném zákazníkovi

–

samostatná odborná práce

Ad. 5
p. Chrenka seznámil Radu s nabídkou polské firmy Prospector, zabývající se propagací
tréninkových hlav jakožto i školícími programy pro práci s nimi (viz příloha). Vzhledem

k tomu, že současný evropský trend kadeřnických soutěží vychází z prací na tréninkových
hlavách doporučuje Rada Asociace školám, které jsou členy Asociace se touto nabídkou
zabývat. V případě zájmu kontaktujte jednatele Asociace reditel@ss-ostrava.cz.
Uveďte počet tréninkových hlav a jednotlivé typy do 13. června 2008.
Firma Prospector ve spolupráci s Asociací uspořádá seminář týkající se školících programů
v termínu konec září , začátek října 2008 pátek sobota pro 2 zástupce školy ( termín bude
upřesněn). Místo konání – SŠ Brno. Zájemci o tento seminář podají předběžnou přihlášku pí.
Mertlíkové – mert@soups.cz do 13. 6. 2008. Max. počet účastníků 15, cena 2.900,-- Kč za
osobu bez DPH. V ceny jsou zahrnuty 2 cvičné hlavy.

Ad.6
V měsíci březnu se uskutečnil seminář Komunikace s problémovými žáky za účasti
pedagogických pracovníků oboru kadeřník – ohlas – 80 % spokojenost.
Seminář kosmetiček ve Vizovicích 14. 5. 2008
Plánovaný seminář práce na cvičných hlavách – září, říjen 2008
Seminář Trichologie – říjen, listopad 2008
Seminář pedagogů cizích jazyků – Brno - březen 2008
Seminář hodnotitelů Nail Artu – 1. 11. 2008 (pondělí) SŠ Lanškroun

Ad.7
Hodnocení školení hodnotitelek podala pí. Vondrušková Jarmila – SŠ Jihlava

Školení hodnotitelek NAIL ART 25. – 26.4.2008

Školitelka – Broňka Dohnalová

Školení hodnotitelek se zúčastnily tyto školy:
Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
Střední škola potravinářská a služeb Brno
Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
Střední škola Havířov – Prostřední Suchá
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň
SOŠ a SOU Lanškroun
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou
SŠOS Jihlava

1) den

Školitelka seznámila hodnotitelky obecně jaké mají nehty poslání.
-

lakování nehtů

-

francouzské lakování

-

Nail Art, co je to Nail Art ( je to nabízený prostor k tvořivosti a fantazii)

-

odkud pochází Nail Art (původně z Ukrajiny, zde je špička nehtového designu)

-

Nail Art nemůže dělat a hodnotit každý. Je to srdcová záležitost, člověk musí mít
talent na kreslení, cit pro barvy módu a vše co s nail artem souvisí.

Když na nehet namaluje 2 čárky a 1 kytičku, není to originální. Jč potřeba vymyslet něco
originálního, něco co bude ostatní šokovat v barevnosti, kreativitě, stylem provedení,
novou či méně obvyklou metodou.

-

Nail Art má 3 základní fáze

-

technik nail artu je několik: 2D,3D,3D prostorové, 3D vysoké, Mix MEDIA ART

Jak má vypadat modelka – vhodně zvolená modelka pro soutěž v nail artu.
-

typy ruky modelky

-

nežádoucí aspekty při soutěžích v nail artu

-

vizáž rukou při soutěži v nail artu

-

vystižení tématu

-

make-up, účes a zdobení horní končetiny při nail artu

2) den

Závěrečné hodnocení ( bodování) soutěže v Nail Art
Jak mají hodnotitelky bodovat výkony soutěžících.
Hodnotitelky se učily bodovat Nai Art na připravených modelkách.
Školitelka : ,,je třeba brát v potaz, že všeobecně není stanoven žádný předpis, či
ustanovení jak hodnotit a bodovat na soutěžích ,,KRÁSY“, každý pořadatel soutěže má
svůj vlastní bodovací systém. Který je však velmi podobný s ostatními a liší se pouze
v malých detailech, např. maximálním počtem bodů“
Trestné body – jsou otázkou názoru a vzájemné dohody mezi porotci a pořadatelem.,ale
vždy by to mělo být v podmínkách soutěže.
Před zahájením samotného hodnocení je potřeba důkladně nastudovat:
-

Zadané téma

-

Pravidla soutěže

-

Zákazy v soutěži, které nesmí soutěžící porušit: u 2D nail artu nesmí být použito
prvků a doplňků 3D nail artu, soutěžící mají tendenci lehce podlepovat nehty, což už
patří do prostorového 3D.

1.část hodnotím jako výbornou (výborné znalosti ohledně nehtů a nail artu)

2. část hodnocení nail artu
Dle školitelky se mohou hodnotitelky lišit o různý počet bodů nebo hodnotitelka může dát
např. i 3 soutěžícím po 7 bodech.
( doporučuji stanovit kritéria hodnocení, podobné hodnocení
make-up, kdy se hodnotitelky mohou lišit pouze o stanovený počet bodů ). Hodnotitelky by
měly mít znalosti technik 2D,3D.
Hodnotitelé nehtů mají kategorii A z důvodu toho, že všichni začínají teprve hodnotit. Po
dvou letech dojde k rozčlenění hodnotitelů na kategorie A, B.
Rada rozhodla, že soutěž Nail Art nebude součástí Harmonie v důsledku časového zatížení.
Nail Art bude samostatná soutěž.
Seminář pro hodnotitele Nail Artu a ped.pracovníky se bude konat 1. listopadu 2008 (pondělí)
na SŠ Lanškroun.

Ad.8
p. Chrenka
–

informace o možnosti uspořádat seminář pro pedagogické pracovníky oborů kadeřník,
kosmetička i pro žáky těchto oborů v oblasti trichologie – diagnostika, léčba vlasů a
pokožky. Přednášející pí. Nataša Hradecká. Cena jednodenního semináře 1.500,-- Kč
bez DPH. Počet lidí max. 15, seminář trvá 8 hodin. Pro žáky smluvní cena. Zájemci o
tento seminář se přihlásí u jednatele Asociace do konce měsíce června.

–

Počty žáků ve školním roce 2008/2009 oborů kadeřník, kosmetička

–

Státní maturity

–

Školní vzdělávací programy

–

Novela zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

–

Nabídka kadeřnických kufříků firmy Zell nebyla až dosud realizována, firma Zell
školy nekontaktovala

–

Informace o nabídce Hospodářské komory ČR zúčastnit se kadeřnické soutěže

EuroSkills 2008 v Rotterdamu v měsíci září. Asociaci měla zastupovat vítězka, popř.
2. v pořadí soutěž Harmonie 2008. Obě soutěžící nabídku odmítly z důvodu jazykové
bariéry.

Ad.9
Příští zasedání Rady Asociace se uskuteční v měsíci září. Přesný termín a místo konání bude
včas oznámen.
Jednatel Asociace poděkoval za účast na zasedání Rady a popřál šťastnou cestu domů.

