
 Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 23. 1. 

2008 

 

    Jednání bylo přítomno 7 ze 7 členů Rady Asociace. 

    Hosté : Zástupci firmy Zell - p. Igor Salikov, pí. Bronislava Dohnalová  

 

    Program : 

 

    1. Zahájení 

    2. Práce v sekcích 

    3. Harmonie 2008 

    4. Vystoupení hostů firmy Zell 

    5. Projekt Kvalita JZZZ oboru kadeřník 

    6. Novela školského zákona 

    7. Různé 

    8. Závěr 

 

    Ad 1. Zahájení 

 

    Zahájení provedl p. Pavel Chrenka, který uvítal všechny účastníky zasedání. 

 

    Ad 2. Práce v sekcích  

 

    Vzdělávací sekce oboru Kadeřník 

 

    * pí. Siwková - informace o semináři Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku - termín 

- 20. března 2008 10,00- 16,00 h , místo - SŠ potravinářská, Charbulova 106, Brno, maximum 

účastníků -     25 (1 učitel OV kadeřník, 1 učitel OV     kosmetička), cena - 500,-- Kč za jednoho 

účastníka. Přihlášky zasílejte na ing. Mertlíková, SŠ Charbulova 106, Brno do 15. 2. 2008 

 

    Vzdělávací sekce oboru Kosmetička 

 

    * pí. Zaimlová - informace o navázání spolupráce s firmou Prokos - v současné době v jednání . 

Pozvání členů Prokosu na Harmonii 2008 (pozvánky zajistí pí. Mertlíková) 

 

    Sekce soutěžní 

 

    * pí,. Mertlíková - informace o Harmonii 2008 - 15. 2. 2008 Výstaviště Brno, pavilón G1. Účast - 47 

škol, 43 soutěžících v boru kadeřník, 23 soutěžících v oboru kosmetička. Soutěže se účastní i 4 školy 

ze     Slovenska - Bratislava, Nitra, Zvolen, Žilina a 2     školy z Polska - Czeszyn. Změna na místě 

hlavního sponzora soutěže - firmu Tovares nahrazuje firma Zell. Možnost objednat si plochu pro 

stánek pro sponzory -     cena 15 - 20 tis. Kč.     Hodnotitelé - předsedkyně oboru kadeřník - pí. 

Michalas a     předsedkyně oboru kosmetika - pí. Albínová. 

    Parkovné autobusu - 180,-- Kč/den 

 

    Sekce spolupráce s partnery 

 

    * p. Skupin - osloveno 7 firem (Wella, Londa, Schwarzkopf, Primavera Andorrana, Kamak, Illiria, 

Rubby. 90 % firem dají věcné dary, firma Londa - peněžní částku, firma Illiria, polská firma zabývající 

se výrobou     kadeřnických hlav a firma Rubby si     objednaly u Asociace stánek.  

 

    Ad 4. Vystoupení zástupců firmy Zell  

 



    p. Salikov - oslovení škol s nabídkou kadeřnických a kosmetických kufříků formou elektronické 

pošty a 1 ks balíčku z každého oboru jako vzor pro jednotlivé školy. Rada Asociace doporučuje 

ostatním školám     tuto nabídku zvážit. 

 

    Ad 5. Projekt Kvalita - JZZZ  

 

    Pí. Šubertová - podala o těchto zkouškách tyto informace:  

    * 15. 1. 2008 proběhla v Brně schůzka gestorské školy (SŠ Ostrava-Poruba), pilotních škol (SŠ 

Jihlava a SŠ Brno) se zástupkyní NÚOV Dr. Němcovou.  

    * Vypracováno CD s jednotným zadáním pro ty školy, které v roce 2006 do projektu vstoupily  

    * Do konce června 2008 připomínkovat JZZZ  

    * Vytvoření archívu pro JZZZ na NÚOV  

    * Samostatné odborné práce se musí archivovat na škole 5 let  

 

    Ad 6. Novela školského zákona  

 

    Vyjádření Rady Asociace k novele školského zákona - přijímání do I. ročníku vzdělávání ve střední 

škole: 

 

    Vyjádření k novele školského zákona 

 

 

    Novela je výhodou pouze pro nadané žáky, průměrný žák musí čekat na volné místo. 

    Doporučení nechat současný stav - z důvodu poklesu populační křivky. 

    Podáním 3 přihlášek na jednotlivé školy dojde k tomu, že s největší pravděpodobností každá škola 

zvolí takové datum, které je minimálně určeno prováděcím předpisem. 

    Tudíž je velká pravděpodobnost, že žák hlásící se na 3 školy nemůže prakticky vykonat přijímací 

zkoušky na 3 školách současně vzhledem k datu přijímacích zkoušek. 

    Musí dát prioritu jedné škole a na ty další 2 školy musí vyčkat na 2. termín 1. kola přijímací zkoušky. 

Pak ovšem může nastat situace, že je přijat na více škol a ani zápisní lístek 

    nevyřeší jeho rozhodnutí o zvolení si dané školy. 

    Novela nerespektuje správní řád. SŠ mají negativní zkušenosti v právním vědomí - zákonných 

zástupců - nerespektování požadavků SŠ dle novely. 

    Školský zákon neřeší problém o zaslání zápisného lístku. Je třeba řešit navrácení rozhodnutí o 

přijetí zpět v případě přijetí na více škol. Toto není právně vymahatelné, pouze soudně. 

    Pozitivním prvkem je zkrácení termínu lhůty pro odvolací řízení.Podávání přihlášek na SŠ je zcela v 

kompetenci zákonných zástupců bez ZŠ. 

    AKAKOS se přiklání ke zrušení výstupních hodnocení jako součásti přijímacího řízení. 

 

 

    Brno dne 23.1.08                 Mgr. Pavel Chrenka 

                                              jednatel Asociace středních 

                                              škol oborů kadeřník,kosmetička 

 

    Ad. 6 Různé 

 

    pí. Siwková - návrh na školení hodnotitelek NAIL ARTU - zajistí pí. Siwková 

    p. Petrovský - upozornění na zpracování terminologického slovníku pro kadeřnice v jazyce 

anglickém 

    p. Lédl - slovník a fráze v jazyce anglickém má zpracován SŠ Lanškroun 

    Zákonný zástupce modelek, které budou soutěžit na Harmonii 2008, musí podepsat, že souhlasí se 

zveřejněním fotografií. Tento souhlas odevzdají modelky při prezenci na soutěž. Text zajistí 

pí.Mertlíková. 



    Upozornění na novelu živnostenského zákona - zrušení garantů pro absolventy učilišť (absolvent si 

může otevřít vlastní živnost bez garanta) 

 

    Ad. 8 Závěr  

 

    Jednatel poděkoval všem členům Rady za účast a popřál šťastný návrat domů. 

    Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka - jednatel Asociace 

 

 

 

    V Ostravě 23. ledna 2008 

 

 


