Zápis z valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a
kosmetička ČR, konané 10. 11. 2009

Jednání bylo přítomno 22 škol – viz prezenční listina

Přivítání – p. Černý- ředitel SŠ potravinářské a služeb Brno

Program :

1. Zahájení – seznámení s programem Valné hromady
2. Ustanovení mandátové a návrhové komise.
3. Kontrola usnášení schopnosti řádné VH
4. Zpráva o činnosti Rady Asociace
5. Zpráva o hospodaření
6. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí
7. Harmonie 2010
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr

AD 1) ZAHÁJENÍ
Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel Chrenka, seznámení s programem

AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ KOMISE
Byla zvolena:
- mandátová komise ve složení – předseda p. Baričák - SŠ Ostrava, p. Petrovský – SŠ České
Budějovice, p. Šrámek – SŠ S Hradec Králové
- návrhová komise ve složení p. Szymeczek – SŠ Havířov-Prostřední Suchá, p. Lédl – SŠ
Lanškroun, p. Musil – SŠ Žďár nad Sázavou

AD 3) KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI VALNÉ HROMADY
Na dnešní valné hromadě je přítomno 22 škol z 38 členů a valná hromada je usnášení
schopná.

AD 4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka







Plnění usnesení z valné hromady konané dne 5.11.2008 – úkol svolat valnou hromadu do
konce listopadu 2009 byl splněn
Počet členů Asociace tvoří 47 škol, z nich však jen 38 zaplatilo členský poplatek za rok 2009
Radu Asociace tvoří zástupci těchto škol – SŠ Ostrava, SŠ Brno, SŠ Jihlava, SŠ České
Budějovice, SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice
Rada Asociace se sešla v roce 2009 celkem 3 x, a to v únoru, dubnu a říjnu.
Účast členů Rady Asociace byla následující – 100% účast všichni členové Rady až na SŠ
Vizovice, která byla jedenkrát řádně omluvena
V průběhu roku se podařilo zajistit :
-

spolupráci s firmou NAVA – nakladatelství a vydavatelství odborných kadeřnických a
kosmetických časopisů

-

Harmonii 2009 na brněnském výstavišti a zajištění sponzorů, hlavní sponzor firma
Zell

-

Soutěž Nail Art (nehtová modeláž) Brno

-

Proškolení hodnotitelek Nail Art v květnu České Budějovice

-

Znovunavázání spolupráce s NUOV při jednotném zadání závěrečných
zkoušek oboru kadeřník

-

Stanovisko Rady Asociace k parametru H – minimální počet hodin stanovených
v RVP, kritika a nesouhlas hlavně ve změnách parametrů pro odborný výcvik,
odpověď z MŠMT nepřišla

-



Užší spolupráce s Unii kosmetiček

Co se nepodařilo zajistit:
-

nadále vázne mezi Radou Asociace a členy Asociace

-

nekonal se seminář firmy Prospector ohledně umělých kadeřnických hlav z důvodu
změny podmínek ze strany firmy

-

neuskutečnil se seminář „Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku“ –
měl by se konat na jaře 2010

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – p. Mertlíková

Hospodaření za období od listopadu 2008 (od Valné hromady 2008, která
hospodaření v předchozím období schválila) do listopadu 2009 (Valná hromada
2009):

Příjmy :
Zůstatek z r. 2008

15.925,-- Kč

Dary sponzorů

83.000,-- Kč

Čl. příspěvky

38.000,-- Kč

Celkem:

136.925,-- Kč

Výdaje:
Soutěž Harmonie

-122.000,-- Kč

Celkem

-122.000,-- Kč

Zůstatek

14.825,-- Kč

AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ

Sekce oboru kadeřník – pí. Siwková

1. zdůvodnění proč se nekonal seminář „Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku“
2.
3.

– nebyl zájem ze strany pedagogů v důsledku studia na pedagogických fakultách
nabídka nového semináře – Klíčové kompetence v rámci ŠVP, kontakt přes ředitele či
zástupce
obnovení spolupráce s NUOV při JZZZ oboru kadeřník

Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Zaimlová

1. Informace o školení hodnotitelek soutěže Nail Art
2. Informace o nových soutěžních řádech – kosmetičky nehtová modeláž
3. spolupráce s Unii kosmetiček (pí. Knoblochová), s Asociací PROKOS

Sekce soutěžní –p. Černý, pí. Mertlíková

Zpráva o výsledcích mistrovství republiky HARMONIE 2009
Zúčastnilo se celkem 43 škol, z toho 38 škol z ČR a 5 škol zahraničních (Žilina,
Zvolen, Bratislava, Czieczyn 2x)
Kategorie kadeřnic – pánská disliplína: 35 soutěžících
Kategorie kadeřnic – dámská disciplína:38 soutěžích
Kategorie kosmetiček:

Náklady spojené s organizací:

23 soutěžících

261.000,--Kč

Z toho bylo uhrazeno:

122.000,-- Kč AKAKOS
48.000,-- Kč startovné
91.000,-- Kč pořádající školy

Sponzorské firmy: ZELL, BVV, Šuberť s, APAS, TOVARES, WELLA, LONDA,
SCHWARZKOPF, ILIRIJA, RUBY ROSE, PRIMAVERA, NAVA, CMÍRAL, PEPSI
COLA, DELIKOMAT, REKSTAN

Zhodnocení Harmonie 2009 jednatelem Asociace :
Harmonie má stoupající tendenci, každý ročník je o něco lepší.

Klady:
-

Místo – Výstaviště Brno

-

Zájem diváků

-

Občerstvení pro diváky

-

Počet přihlášených

-

Výborná organizace celé soutěže

-

Velké množství kvalitních cen – zajištění sponzorů

Zápory:
-

Zajištění občerstvení po celou dobu soutěže

-

Více židlí, aby si diváci mohli sednout

-

Nízká úroveň doprovodné výstavy

Sekce spolupráce s partnery - p. Skupin
Sponzorskými dary a spoluprací při pořádání soutěže HARMONIE 2009 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
Všichni sponzoři, až na firmu Zell, poskytli věcné dary.

AD 7) HARMONIE 2010 – pí. Mertlíková, p. Černý

1. Informace o ukončení výstavy Cosmetics v roce 2010, jednání s ředitelstvím veletrhu o
uspořádání Harmonie 2010 v rámci veletrhu „Vše pro dítě“ v termínu 11. -14.03.2010
s následujícím programem :
-

11.03. – soutěž kadeřníků

-

12.03. – soutěž kosmetiček a nail artu

-

13. -14.03. – prezentace škol, které jsou členy Asociace – dokonce listopadu 2009
nahlásí školy účast pí. Mertlíkové

Soutěž se uskuteční pravděpodobně v pavilonu F.
Startovné na Harmonii 2010 – 500,-- Kč za každou disciplínu

2. Témata Harmonie 2010 :
Kadeřnická soutěž: Dámská – Hawai, Pánská – Byznysman
Kosmetika – Paví říše
Nailart – Carmen
Do konce týdne zašle e-mailem pí. Mertlíková témata soutěže na jednotlivé
členy Asociace

3. Věkové limity soutěžících :
Kadeřník – do 20 let
Kosmetička – do 21 let

AD 8) RŮZNÉ

p. Chrenka
- proškolení hodnotitelek kategorie A oboru kadeřník – nový soutěžní řád – termín 01.04.2010
Jihlava
- proškolení hodnotitelek kategorie A oboru kosmetička – nový soutěžní řád – termín
01.04.2010 – České Budějovice
- členský příspěvek do Asociace zůstává 1.000,-- Kč, na rok 2010 se bude platit při Harmonii
- doporučení Rady, aby v rámci školních případně regionálních kol proběhla výměna
hodnotitelek
- Rada na svém zasedání 16.10.2009 rozhodla o prodloužení hodnotitelských průkazů oboru

kosmetička do roku 2010
p. Černý
- Podal informaci, že ho oslovi p. Pražák, který je prezidentem Asociace kadeřníků a
navrhoval sloučení obou Asociací. Tento návrh Rada rezolutně zamítla.
- Informace o akci pro učňovskou mládež – Zlaté české ručičky, která proběhla v měsíci
červnu 2009 v brněnském divadle Reduta – vyhlášení nejlepších žáků učebních oborů.
V roce 2010 by měla do této soutěže vstoupit Asociace krajů.
pí. Mertlíková
- informace o Intranetu Asociace – Moodle. V současné době se pracuje na tomto
komunikačním prostředí, pí. Mertlíková zajistí zaslání hesla na jednotlivé školy.
p.Lédl
- pozvání na Kalibr cup do Lanškrouna – 11.02.2010- téma „Éra hvězd 30.let“ Z této soutěže
se postupuje na soutěž „Beauty“ Praha – 18. -19.03.2010

AD 9) USNESENÍ

Na valné hromadě je přítomno 22 z 38 zaregistrovaných škol a valná hromada je
usnášení schopná.

1. Valná hromada schvaluje
a) návrh usnesení
pro

22

proti 0

zdržel se 0

pro

22

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

b) program jednání

c) volbu mandátové a návrhové komise
pro

22

d) zprávu o činnosti Asociace
pro

22

proti 0

zdržel se 0

22

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

e) zprávu o hospodaření
pro

f) zprávu o činnosti pracovních sekcí
pro

22

2. Valná hromada bere na vědomí :
Propozice k soutěži Harmonie 2010
Školení pro nové hodnocení hodnotitelek oborů kadeřník, kosmetička

3. Valná hromada ukládá
Svolat valnou hromadu Asociace dle Stanov v termínu do 30. 11. 2010

AD 11) ZÁVĚR
Jednatel Asociace poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál šťastný návrat do
svých domovů

V Brně 10. 11. 2009

Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka

