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

16.10.2009 

  

Jednání bylo přítomno: SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Jihlava, SŠ České Budějovice, SŠ 

Havířov – Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun 

Omluvena : SŠ Vizovice 

  

Program : 

  

1.  Zahájení 

2.  Informace z jednotlivých pracovních sekcí  

3. Příprava Harmonie 2010 

4.  Příprava valné hromady + úkoly 

5. Různé 

6. Závěr 

  

Ad. 1. Zahájení 

Zahájení provedl jednatel Asociace p. Pavel Chrenka, který uvítal všechny účastníky 

zasedání.  

  

Ad. 2. – Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

Vzdělávací sekce oboru Kadeřník  

 pí. Siwková  

-         Informace o návštěvě NUOV – jednotné zadání ZZ , historie 

kadeřnictví přechází z technologie do výtvarné výchovy.  

-         Seznámení se soutěžním řádem pro obor kadeřník – členové Rady 

tento řád připomínkovali 



-         Dotaz zda může soutěžit žák z nástavbového studia – členové Rady se 

dohodli, že soutěže Harmonie se může zúčastnit žák učebního oboru 

kadeřník do 20 let věku. Výsledek hlasování  10 členů pro, 2 členové 

proti 

  

Vzdělávací sekce oboru Kosmetička  

 pí. Zaimlová  

-         Soutěžní řád pro obor kosmetička  

-         Soutěžní řád pro Nail Art 

-         Informace o proběhnutém školení hodnotitelek Nail Art 

-         Informace o účasti na soutěži líčení, kterou pořádala Unie kosmetiček,  

poznatek – špičková úroveň harmonie 

  

Sekce soutěžní  

 pí. Mertlíková, p. Černý  

-         informace o Harmonii 2010 viz samostatný bod č. 3 

-         informace p. Černého o oslovení prezidentem Asociace kadeřníků p. 

Pražákem, který navrhoval sloučení Asociací. Rada tento návrh rezolutně 

odmítla.  

  

Sekce spolupráce s partnery 

        p. Skupin   

-         informace o zajištění sponzorů na Harmonii 2010 – zajistit stejné sponzory 

jako při Harmonii 2009, rozdělení zajištění sponzorů mezi členy Rady  

  

Ad. 3. Harmonie 2010 

pí. Mertlíková, p. Černý  

 Harmonie 2010 proběhne ve dnech 11. – 14.03.2010 na výstavišti v Brně jako součást 

jarních spotřebitelských trhů  

 Pavilon G – rozloha 1000m² 



 Program soutěže: 

- 1. dne – kadeřnická soutěž  

-  2. den – kosmetická soutěž + Nail Art soutěž 

-  3. + 4. den prezentace škol, které jsou členy Asociace 

    Rada jednomyslně odsouhlasila program soutěže. 

  

Témata soutěže: 

Kadeřnická soutěž: Dámská – Hawai, Pánská – Byznysman 

Kosmetika – Paví říše 

Nailart – Carmen 

  

Komisaři a garanti soutěže: 

KA pánská Komisař Bc. Siwková, Jihlava   

      - // -  pí. Urbanczykova, Havířov 

   Garant  pí. Vránová, Brno 

  

KA dámská Komisař Bc. Novotná, Brno 

      - // -  pí. Horáková, České Budějovice 

   Garant  pí. Lošáková, Ostrava 

  

KO líčení  Komisař pí. Persunová, Vizovice 

   Garant  pí. Pitľová, Ostrava 

  

KO nailart  Komisař pí. Dušková, České Budějovice 

   Garant  pí. Švecová, Lanškroun 



  

Harmonie 2010 se bude hodnotit podle kritérií Harmonie 2009. 

  

Ad. 4 Příprava valné hromady + úkoly 

 Datum – 10.11.2009 

 Místo – SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno 

 Čas – 10:00 h 

 Úkoly : 

  

Úkol č. 1 

„Vypracovat zprávu o činnosti Rady Asociace v roce 2009“ 

 Zodpovídá : jednatel   Termín: 10.11.2009 

  

Úkol č. 2 

„Vypracovat zprávu o hospodaření Asociace v roce 2009“ 

 Zodpovídá : pí. Mertlíková  Termín : 10.11.2009 

  

Úkol č. 3 

„Vypracovat zprávu z jednotlivých pracovních sekcí“ 

 Zodpovídá : vedoucí sekcí  Termín : 10.11.2009 

  

Úkol č. 4. 

„Zajistit pozvánky na valnou hromadu“ 

Zodpovídá. Jednatel   Termín : 22.10.2009 

  

  

Pozn.: 



Vzhledem ke kapacitě sálu je nutné vyslat na valnou hromadu jen jednoho zástupce školy, 

pokud možno ředitele nebo zástupce ředitele. 

Svou účast potvrďte do 04.11.2009 na adresu mertlikova@soups.cz 

  

  

Ad.5. Různé 

p. Lédl 

- informace o soutěži Kalibr cup  - 11.02.2010 Lanškroun, společné téma pro kadeřníky,     

   kosmetičky a nehtovou modeláž – „Éra hvězd 30. let“ 

- informace o soutěži Beauty v Praze – první týden v březnu 

  

Pí. Siwková 

 seminář Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku se bude konat na jaře 

2010, termín bude upřesněn 

  

Školení hodnotitelek oboru kadeřník , kosmetička proběhne v roce 2010, termín bude 

upřesněn na valné hromadě.  

  

  

Ad. 9 Závěr 

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště poděkoval vedení Střední 

školy v Lanškrouně za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný návrat 

domů.  

  

  

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

   

V Ostravě 20. října 2010   

mailto:mertlikova@soups.cz

