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

ze dne 21. 1. 2009 

  

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

Havířov –Prostřední Suchá, Vizovice, Lanškroun, České Budějovice 

  

Program: 1.Úvod 

  2. Příprava HARMONIE 2009 

  3. Prezentace f.PROSPECTOR 

  4. Závěrečné zkoušky oboru kadeřník 

  5. Nové informační prostředí 

  6. Závěr 

  

  

Ad1) Účastníky přivítal ředitel školy MVDr.Ladislav Černý  a pozval všechny k účasti na 

zahájení soutěže JUNIOUR NAIL ART 2009. Po zahájení proběhlo jednání rady. 

  

Ad2) O přípravě HARMONIE 2009 informovala M.Mertlíková: 

 - soutěž proběhne stejně jako a v minulých letech na BVV v pavilonu G1  

 - je přihlášeno 43 škol (další 2 ještě přihlášky zašlou) 

 - generálním sponzorem bude f.ZELL – konkrétní podmínky sponzorování budou 

   dojednány s f.ZELL 28.1.2009 

 - v místě soutěže bude rozšířena možnost stravování v bufetu 

 - z finančních důvodů nebude možnost navýšit počet míst k sezení diváků 

 - do propozic bude uveden větší časový prostor pro práci hodnotitelů 

 - jednání o sponzorování proběhlo a bylo  úspěšně dohodnuto s f. APAS, TOVARES, 

    ILIRIJA, ŠUBERTS 



  

  -K.Skupin projednal spolupráci s firmami: 

   ILIRIJA, PRIMAVERA, SCWARZKOPF - přislíbili spolupráci, L´OREAL osloví 

   H.Siwková 

  

 - Z.Zaimlová oslovila firmy: 

   WELLA a Cmíral – přislíbili spolupráci, zatím se nedaří jednání s f.RYOR,  účast 

   přislíbila Unie kosmetiček – p.Menclová 

  

 - H.Siwková projedná spolupráci s: 

   f.POHNER  a L´OREAL 

  

ad3) Zástupce f.PROSPECTOR (cvičné hlavy pro kadeřníky)  N.Hradecká nabídla školení   

         učitele pro OV. Školení by mohlo být hrazeno z grantu – ještě není projednán a  

         schválen, může to být časově až za rok. Z tohoto důvodu bude uspořádáno školení      

         v dřívějším termínu v Brně – duben 2009, kdy by si účastníci náklady hradili. Jedná se o  

         2 700,-   Kč bez DPH. V ceně  školení (1. den stříhání, 2.den barvení) jsou zahrnuty 2   

         cvičné hlavy.  Rozeslání informací zajistí M.Mertlíková. 

  

  

Ad4)  Závěrečné zkoušky oboru kadeřník  podle jednotného zadání  mají podle sdělení  

          NUOV pokračovat i letos, zadání by mělo být rozesláno v březnu. Na připomínku, že  

          březen je pozdní termín z důvodu zadání samostatné odborné práce a losování modelů,  

          nepřišla z NUOV odpověď.      

          Rada AKAKOS doporučuje členům postupovat podle jednotného zadání  ze šk.roku  

          2007/08 . Školy, které v loňském roce nebyly zařazeny do pilotního projektu, si mohou  

          vyžádat CD se zadáním v SŠ Brno, kontakt M.Mertlíková, mertlikova@soups.cz,    

          tel.723 635 444    

 

 

mailto:mertlikova@soups.cz


Ad5) Pro rychlé předávání informací a seznámení členů AKAKOSU s připravovanými  

         akcemi bude zřízeno nové informační prostředí MOODLE AKAKOS. Webové stránky  

         zůstanou zachovány. Po zřízení MOODLU dostanou všichni členové přihlašovací heslo  

         a mohou pak ostatní  bezprostředně informovat o svých akcích, soutěžích, přednáškách,  

         vznášet dotazy a komunikovat mezi sebou.  

  

Ad6) Příští schůzka rady se uskuteční v dubnu 2009 v Brně a dále v září 2009 v Lanškrouně 

  

  

  

  

  

Brno 21.1.2009 

  

Zapsala: M.Mertlíková 

          

  

  

 


