
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 23. 9. 

2008 

  

Jednání bylo přítomno 7 ze 7 členů Rady Asociace – SŠ Ostrava, Brno, Jihlava, Havířov – 

Prostřední Suchá, Vizovice, Lanškroun, Ćeské Budějovice 

  

Hosté : SŠ  Hradec Králové 

  

Program : 

  

1.                  Zahájení 

2.                  Příprava Harmonie 2009 

3.                  Příprava Valné hromady 

4.                  Informace o činnosti jednotlivých sekcí 

5.                  Různé 

  

  

  

Ad 1) 

Zahájení provedl p. Černý, který přivítal účastníky Rady 

  

Ad 2) 

Informace podali pí. Mertlíkoví a p. Černý 

  

Místo konání :  Brněnské výstaviště 

Datum :    únor 2009 (17., 18., 19. 2. – den soutěže bude upřesněn) 



Startovné :   600,- Kč 

Hlavní sponzor :  fa Zell, další sponzoři v kompetenci p. Skupina a členů Rady  

Propozice soutěže : v kompetenci pí. Mertlíkové 

Soutěžní témata: do 10. října 2008 školy odevzdají návrhy témat pí. Mertlíkové 

Hodnotící komise: 1 odborník z praxe, hodnotitelé Asociace kategorie A 

Mezinárodní účast : školy, které se zúčastnili v minulém ročníku 

  

  

Ad 3) 

Datum :  5. 11. 2008 

Místo :   SŠ Brno, Charbulova 106 

Čas :   10 h 

Úkoly :   

  

Úkol č. 1 

„Vypracovat zprávu o činnosti Asociace v roce 2008“ 

Z : jednatel   T : 5. 11. 2008  

  

  

Úkol č. 2 

„Vypracovat zprávu o hospodaření Asociace v roce 2008„ 

Z : pí. Mertlíková  T : 5. 11. 2008  

  

  

Úkol č. 3 



„Vypracovat zprávu z jednotlivých pracovních sekcí“ 

Z : vedoucí sekcí  T : 5. 11. 2008 

  

Úkol č. 4 

„Zajistit pozvánky na Valnou hromadu“ 

Z : jednatel   T : 15. 10. 2008 

  

Pozn.  

Vzhledem ke kapacitě sálu je nutné vyslat jen 1 zástupce, pokud možno ředitele nebo 

zástupce ředitel školy. Svou účast potvrďte do 24. 10. 2008 na adresu mertlikova@soups.cz   

  

Ad 4) 

Sekce kosmetiček – pí. Zaimlová 

 Informace o sjezdu Unie kosmetiček – 16. – 17. 10. 2008 v Pardubicích. Paní 

Zaimlová se zúčastní tohoto sjezdu.  

 Informace o navázání spolupráce s firmou Primavera Andorrana. 

 Informace o pokusu o navázání užší spolupráce s firmou Wella.  

 Školení hodnotitelů oboru kosmetika proběhne v roce 2010. 

 Zjistit zájem o školení nehtové modeláže.  

 Informace o spolupráci se sdružením PROKOS. 

  

Sekce kadeřníků – pí. Siwková 

 Informace o změně kontaktní osoby fa Schwarzkopf  pro spolupráci se školami.  

 Dotaz na pořádání pedagogického školení pro ped. pracovníky – zjistit zda je o toto 

školení zájem na jednotlivých školách 

 Informace o vydání seznamu rekvalifikačních kurzů – dotace hodin na webových 

stránkách MŠMT ČR. 

  

Ad 5) 

p.  Chrenka – jednatel  

mailto:mertlikova@soups.cz


 Opětovná nabídka kadeřnických umělých hlav fa. PROSPECTOR – řešení - zájemci o 

tyto hlavy se spojí s firmou, prostřednictví distribuce : INTIMEX s. r. o. , Vrchlického 

sady 541/6, 735 06  Karviná – Nové Město, tel. 420 596 311 612, fax. 

420 596 311 018, e-mail : intimex@post.cz  .  

 Nabídka kadeřnických kufříků firmy Zell – nikdo ze zástupců firmy školy 

nekontaktoval, ač to bylo domluveno na zasedání Rady 6. 5. 2008  

 Otázka uvedení nehtové modeláže do ŠVP oboru kosmetika – v kompetenci 

jednotlivých škol 

p. Lédl  

 Pozvánka na Kalibr cup – 5. 2. 2009  Lanškroun 

 Pozvánka na soutěž Beauty  - 7. 3. 2009 Praha  

  

  

Zapsal : p. Chrenka  

  

Dne 23. září 2008  

 

mailto:intimex@post.cz

