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

dne 11.03.2010 

  

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

     SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice 

  

Program : 

  

1.  Zahájení 

2. Harmonie 2011  

3. Harmonie 2010 

4.  Školení hodnotitelů 

5. Různé 

6. Závěr 

  

  

Ad. 1. Zahájení 

Zahájení provedl jednatel Asociace p. Chrenka, který uvítal všechny účastníky zasedání a seznámil je 
s programem.  

  

Ad.2. Harmonie 2011  

p. Černý vystoupil s návrhem, aby další ročník Harmonie se nekonal na brněnském výstavišti 
z důvodu finančních i provozně technických, ale aby další ročníky byla konány v rámci škol, které jsou 
zastoupeny v radě. Dále vyslovil další variantu, aby Harmonie byla přesunuta do Českých Budějovic 
v rámci výstavy „Vzdělání a řemeslo“. Tato výstava se koná na konci měsíce září 2010. 

  

p. Chrenka  vystoupil s návrhem, pokud Harmonie nebude na výstavišti, bylo by dobré ji zajistit ve 
škole p. Černého a to ze dvou hledisek – příznivá dostupnost, vynikající zázemí školy. Nebránil se ani 
návrhu p. Černého přesunout Harmonii do Českých Budějovic 



  

p. Petrovský – zaujal k přesunutí do Českých Budějovic v rámci výstavy pozitivní stanovisko. 
Upozornil na to, že již několikrát nabízel toto řešení, ale že to ztroskotalo na termínu. 

  

Rada Asociace schválila přesunutí Harmonie do Českých Budějovice a to již v roce 2010, Termín 
mistrovství bude 29.09.2010. Veškeré informace včetně témat dodají všechny školy, které jsou členy 
Asociace s předstihem – zodpovídá pí. Zaimlová. 

  

Zahraniční školy nebudou na soutěž pozvány. 

  

Témata Harmonie 2010  

Kadeřník – dámská kategorie – Na vlnách elegance 

Kadeřník – pánská kategorie – Účes pro muže milujícího dobrodružství a cesty 

  

Kosmetička – Džungle 

  

Nail art – Rozkvetlá louka 

  

  

Ad. 3 – Harmonie 2010 

 Zajištění sponzorských darů 
 Nespokojenost Rady Asociace  s prostory pro Harmonii, na výstavišti i to že je součástí 

veletrhu „Dětský svět“ 
 Komplikace s generálním sponzorem 
 Řešení stížností na hodnocení hodnotitelek 

  

  

  

Ad. 4 Školení hodnotitelů 

 Školení hodnotitelů oboru kadeřník se uskuteční dne 24.06.2010 v Jihlavě  

  Z: pí. Siwková 



 Školení hodnotitelů oboru kosmetička se uskuteční dne 25.06.2010 ve Vizovicích  

  Z: pí. Šťastná 

  

Ad. 5 – Různé 

 pí. Šťastná - pozvánka na přehlídku odborné a zájmové činnosti žáků 2010 do Vizovic dne 
22.04.2010 

 p. Lédl – informace o pořádání soutěže Beauty Expo v Praze – 18.03.2010. Vysvětlení 
nejasností kolem termínu konání soutěže 

 p. Chrenka – další  zasedání Rady Asociace proběhne dne 30.04.2010 v Ostravě. 

  

Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast, která byla 100%. Zvláště poděkoval  
vedení SŠ potravinářské a služeb, Brno za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál 
šťastný návrat domů.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

  

   

V Ostravě 15. března 2010  


