
Zápis z valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a 

kosmetička ČR, konané  3. 11. 2010 

  

Jednání bylo přítomno 25 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 valné hromady 

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace  

5. Zpráva o hospodaření 

6. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí  

7. Různé 

8. Usnesení 

9. Závěr 

  

  

AD 1) ZAHÁJENÍ  

Valnou hromadu zahájil  jednatel Asociace p. Pavel  Chrenka - seznámení s programem 

  

  

AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE 

Byla zvolena mandátová komise ve složení – předseda p. Baričák – SŠ Ostrava, p. Solnický – 

SŠ Vítkov , p. Novák – SŠ Lanškroun  

Byla zvolena návrhová komise ve složení – předseda p. Lédl – SŠ Lanškroun, p. Petrovský – 

SŠ České Budějovice , p. Šrámek – SŠ Hradec Králové  

  



  

AD 3) KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 

Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 25 škol ze 41 členů Asociace a valná hromada je 

usnášeníschopná. 

  

  

AD4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 

      Plnění usnesení z valné hromady konané dne 10.11.2009 – úkol svolat valnou 

hromadu do konce listopadu 2010 – úkol splněn. 

      Počet členů Asociace tvoří 41 škol, nový členové SSS a JŠ České Budějovice, SOU 

Netolice, SŠS a řemesel Stochov. 

      Radu Asociace tvoří zástupci těchto škol: 

 SŠ potravinářská a služeb Brno, SŠ Jihlava, SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba,     

             SŠ Havířov – Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ oděvní a služeb Vizovice,  

             SŠ České Budějovice 

      Rada Asociace se sešla v roce 2010 celkem 3x, a to v měsíci březnu – Brno, v měsíci 

dubnu – Ostrava a v měsíci září Brno. Účast členů Rady Asociace byla následující : 

            100% účast všichni členové Rady až na SŠ Jihlava – 1 x neúčast – řádně omluvena 

  

      V průběhu roku 2010 se podařila zajistit : 

         Konání soutěže Harmonie 2010 – březen – Brno, září – České Budějovice 

         Proškolení hodnotitelek oboru kadeřník, kosmetička – červen 2010  

         Dostat Harmonii do kategorie B soutěží MŠMT – velké poděkování p. 

Petrovskému, pí, Zeimlové, p. Lédlovi 

         Vydat nové soutěžní řády pro soutěže kadeřníků, kosmetiček a nail artu.  

         Vítězové kategorii kadeřník, kosmetička byli oceněni na akci České ručičky 

v divadle Reduta v Brně v červnu 2010. 

      V průběhu roku 2010 se nepodařilo zajistit: 



         Několikrát odkládaný seminář  „Komunikace s problémovými žáky 

v odborném výcviku“ 

         Vázne spolupráce mezi Radou Asociace a členy Asociace 

  

  

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ –  p. Mertlíková 

  

Hospodaření za období od listopadu 2009 (od Valné hromady 2009, která hospodaření 

v předchozím období schválila) do listopadu  2010 (Valná hromada 2010): 

  

  

Příjmy : 

Zůstatek z r. 2009   14.825,-- Kč 

Dary sponzorů   40.000,-- Kč 

Čl. příspěvky    38.000,-- Kč 

Celkem:               92 825,-- Kč  

  

  

Výdaje: 

Soutěž Harmonie           286 000,-- Kč  

Celkem            -193 175,-- Kč 

  

  

Uhrazeno startovným:  53 000,- Kč 

  

  



Zůstatek    5 227,12 Kč   

  

  

Brno 3.11.2010 

  

  

AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  

  

Sekce oboru kadeřník – pí. Siwková 

  

1. informace o školení hodnotitelů oboru kadeřník – kladná odezva 

2. motivace učitelů OV pro výkon funkce hodnotitele 

3. informace o soutěžním řádu oboru kadeřnic – úprava soutěžního řádu: 

-       čas na stížnosti – písemná stížnost do 10 dnů po skončení soutěže 

-       hodnotitelé mohou chodit mezi soutěžícími v průběhu soutěže(viz halsování) 

  

Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Zaimlová 

  

1. informace o školení hodnotitelů ve Vizovicích, školitel p. Bauer, hodntotielský průkaz 

obdrželo 33 hodnotitelek 

2. informace o soutěžním řádu pro obor kosmetička – podle tohoto řádu se hodnotilo na 

Harmonii v Českých Budějovicích 

3. informace školám v oblasti kosmetických služeb, nabídky pro bio-kosmetiku 

4. informace o nabídce spolupráce Unie kosmetiček s Asociací – v současné době 

Asociace s Unií spolupracovat nebude, spolupráce v rámci jednotlivých škol 

  

Sekce soutěžní – p. Černý, pí. Mertlíková 

  

p. Černý 



 zdůvodnění konání dvou soutěží Harmonie v roce 2010 – špatné finanční 
podmínky na brněnském výstavišti 

 přemístění Harmonie do Českých Budějovic jako součást výstavy Vzdělání a 
řemeslo 

 informace o Českých ručičkách – vyhodnocení celostátních vítězů soutěží 
žáků středních škol oborů vzdělání ukončených výučním listem 

  

p. Petrovský 

 doplnění zdůvodnění přechodu harmonie z Brno do Českých Budějovic 

 maximální vstřícnost ze strany výstaviště – zdarma pavilon Z (pronájem denně 300 tis. 

Kč) 

 informace o zajištění sponzorských darů 

 informace o změně termínu Harmonie v roce 2011, 23. – 25. 11.2011 v Českých 

Budějovicích 

  

Pí. Zaimlová 

 informace o článku v Kadeřnické a kosmetické praxi  o Harmonii 2010 
v Českých Budějovicích 

  

  

Zpráva o výsledcích  mistrovství republiky HARMONIE 2010 (březen 2010 – Brno) 

  

Zúčastnilo se celkem 43 škol, z toho 38 škol z ČR, 3 školy z Polska a 2 ze Slovenska. 

Kategorie kadeřnic – pánská disciplína:  34 soutěžících 

Kategorie kadeřnic – dámská disciplína: 37 soutěžích 

Kategorie kosmetiček:   20 soutěžících 

Kategorie nail art:    15 soutěžících 

  

  

  

Náklady spojené s organizací:  286.000,--Kč 



  

Z toho bylo uhrazeno:    50 000,-- Kč AKAKOS 

       53 000,-- Kč startovné 

       40 000,-- Kč ZELL 

      143 000,-- Kč  pořádající škola 

  

  

  

  

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

  

V letošním roce proběhly, vzhledem ke změně termínu i místa konání 2 celostátní soutěže 

HARMONIE, což mělo i vliv na komunikaci s partnery.Mnoho partnerů již nebylo ochotno se 

podílet i na druhé soutěži. Tuto skutečnost se však vzhledem k významu veletrhu Vzdělání a 

řemeslo a znalostem regionu podařilo řediteli Střední školy obchodu, služeb a podnikání a 

Vyšší odborné školy Mgr. Petrovskému zcela nahradit. 

Samozřejmě poděkování náleží i řediteli Střední školy potravinářské a služeb z Brna panu 

MVDr. Černému a ing. Mertlíkové za dlouhodobou spolupráci při zajišťování partnerů pro 

brněnskou Harmonii. 

  

Sponzoři brněnské Harmonie: 

-  ZELL – generální sponzor 

- Jihomoravský kraj 

-         BVV Brno 

- LONDA Praha 

- RYOR Praha 

- APAS Brno 

- TOVARES Brno 



- ŠUBERT´S Brušperk 

- PEPSI COLA Praha 

- SALERM Ostrava 

- SCHWARZKOPFF PROFESSIONAL Henkel Praha 

- ILIRIJA Třebíč 

- WELLA Praha 

  

  

Sponzoři českobudějovické Harmonie:  

  

 - CMÍRAL   Praha 

- MAKO BUTTERFLY Praha 

- PENAM  České Budějovice 

- BAREKOLPelhřimov 

- CB OFFICE České Budějovice 

- Kaaral  JCOS Teplice 

- COSMETICS ATOK International Trmice 

- MELODIE  České Budějovice 

- DOOS spol. s r.o. Maxa České Budějovice 

- Jihočeský krajský úřad České Budějovice 

- HENKEL ČR Praha 

- Special.stavební činnosti České Budějovice  

  

Většina z uvedených sponzorů poskytla věcné dary.  

  



  

AD 7) RŮZNÉ  

  

p. Chrenka  

-       Témata na Harmonii 2011 (rada asociace) zaslat do konce měsíce února 2011 

na adresu zaiml.zdenka@centrum.cz 

-       Rada Asociace vybere do 31.3.2011 témata na Harmonii 

-       Členský příspěvek 1.000,-- Kč bude vybrán do konce března 2011 – číslo 

bankovního účtu bude všem členům Asociace oznámeno během měsíce ledna 

2011  

-       Informace o možnosti konání Šubert cupu pro školy (oslovení p.Šubertem). 

Valná hromada navrhla 2 varianty 

1. varianta – Šubert cup by se stal součástí Harmonie a soutěž by nesla název 

Harmonie – Šubert cup 

2. varianta – Šubert cup – samostatná soutěž po Harmonii, které by se 

zúčastnili vítězové mezinárodní soutěže Harmonie 

  

Pí. Mertlíková 

-       Založení nového účtu Asociace v Českých Budějovicích – leden 2011 a zrušení 

stávajícího účtu v Brně – prosinec 2010. Identifikace plateb – u zprávy pro 

příjemce uvést název školy 

p. Lédl 

-       Informace o Kalibr cupu – datum konání 10.2.2011, propozice zaslány všem 

školám 

-       Soutěž Beauty Praha – 19.2.2011 – účast prvních 10 z Kalibr cupu 

-       Prezentace projektu Pardubického kraje – workshop – nové přístroje péče o 

tělo 

  

Pí. Siwková 

-       Informace o stížnosti na Harmonii v Českých Budějovicích - obor kadeřník 

dámská kategorie – SOU služeb Praha 9.  



Obsah stížnosti : nedodržení podmínek soutěže,  

chování členů hodnotitelů, kritika průběhu hodnocení. Valná hromada přijala 

opatření – viz odkaz na sekci oboru kadeřník 

  

  

AD 8) USNESENÍ 

  

 Na Valné hromadě je přítomno 25 ze  41 zaregistrovaných škol a Valná Hromada je  

            usnášení schopná. 

  

 1. Valná hromada schvaluje  

     a) návrh usnesení   

    pro 25      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro       25      proti 0   zdržel se 0 

  

     c) volbu mandátové  a návrhové komise 

    pro 25      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Asociace 

    pro 25      proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 25     proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 



    pro 25     proti 0   zdržel se 0 

    g)drobné úpravy v soutěžním řádu oboru kadeřník (viz zpráva ze sekce kadeřník) 

    pro  24  proti 0   zdržel se 1 

  

 2. Valná hromada bere na vědomí : 

     Přesídlení soutěže Harmonie z Brnu do Českých Budějovic 

  

 3. Valná hromada ukládá 

      Svolat Valnou hromadu Asociace dle Stanov v termínu do 30. 11. 2011 

     

  

AD 9) ZÁVĚR 

Jednatel Asociace poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál šťastný návrat do 

svých domovů 

  

  

  

  

  

  

  

Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 

  

  

 Brno, 3.listopad  2010 


