Zápis z jednání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR ze
dne 17. září 2010

Jednání bylo přítomno: SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ České Budějovice,
SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice

Omluveni : SŠ Jihlava

Program :

1.

Zahájení

2.

Plány činnosti jednotlivých pracovních sekcí

3.

Příprava Harmonie 2010/2011 – České Budějovice

4.

Příprava valné hromady

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.
Vzdělávací sekce oboru kadeřník - nepřítomnost pí. Siwkové (viz omluveni)

Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová







Školení hodnotitelů 21.6.2010 – Vizovice (průkaz na 5 let)
Seznam hodnotitelů na webových stránkách AKAKOSu –starý
Školitel p. Bauer – měl by hodnotit v Českých Budějovicích
Informace o novém hodnotícím řádu - viz webové stránky AKAKOSu
Informace o schůzce ve Vizovicích s předsedkyní Unie kosmetiček – spolupráce s Unií (týká
se to hlavně studujících) – úhrada členství v Unii, pí. Menzlová – návrh spolupráce, školy se
rozhodnou samy, zda budou s Unií kosmetiček spolupracovat, člen Unie by mohl být
odborníkem z praxe u ZZ nebo MZ. Rada Asociace neodsouhlasila spolupráci s Unii
Kosmetiček

Soutěžní sekce – p. Černý, pí. Mertlíková





Personální změna
Informace o akci České ručičky, která vyvrcholila setkáním v Brně na konci měsíce června
v divadle Reduta
Prosba o vyvěšení panelu o soutěži České ručičky na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých
Budějovicích
Informace o slavnostním vyhlášení vítězů Českých ručiček 22. června 2011 v divadle Reduta
– zajištění propagace

Sekce spolupráce s partnery – p. Skupin






Harmonie 2010 už byla takže sponzory se z tohoto důvodu nepodařilo sehnat
Zajištění sponzorských darů pro Harmonii 2010/2011 – zajistila škola v Českých Budějovicích
– poděkování patří především p. Petrovskému a pí. Zaimlové
Zajištění skleněných cen pro vítěze (42) - vyrobili skláři v Třeboni
Zajištění plaket pro účastníky – rozdělení do pásem
30 cen od zřizovatele

Ad. 3 – Harmonie 2010/2011v Českých Budějovicích











Harmonie zařazena do kategorie „B“ – poděkování p. Lédlovi, pí. Zaimlové a p. Petrovskému
P. Špilar – předseda hodnotící komise – nebyl zvolen – byl zvolen protikandidát p. Borko
Martin
Záštita – hejtman Jihočeského kraje, radní, zastupitelstvo
Zajištění ubytování
Společenský večer 28.září 2010
Zapůjčení zrcadel – poděkování Brnu
25 účastníků – kadeřník – dámská kategorie
22 účastníků – kadeřník – pánská kategorie
22 účastníků – kosmetička – dekorativní kosmetika
14 účastníků – kosmetička – nail art

Ad. 4 Příprava valné hromady



Valná hromada se bude konat dne 3. listopadu 2010 na Střední škole potravinářské a služeb,
Charbulova 106, Brno v 10:00 h
Úkoly :
Úkol č. 1 - vypracovat zprávu o činnosti Rady Asociace v roce 2010 – zodpovídá
pí. Mertllíková
Úkol č. 2 – vypracovat zprávu o hospodaření Asociace v roce 2010 - zodpovídá
pí. Mertlíková
Úkol č. 3 – vypracovat zprávu z jednotlivých pracovních sekcí – zodpovídají –
vedoucí pracovních sekcí
Úkol č. 4 – zajistit pozvánky na valnou hromadu – zodpovídá – jednatel p. Chrenka
Pozn. Vzhledem ke kapacitě sálu je nutné vyslat na VH jednoho zástupce školy,
pokud možno ředitel nebo zástupce ředitele – návratka do 17.10.2010

Ad. 5 – Různé


p. Chrenka

-

otázka platových tabulek

-

informace o Interbeauty Prague – výstaviště Praha-Holešovice – 17. a 18. září 23010 –
Šubert´s Cup

-

otázka převedení účtu z Brna do Českých Budějovic – zrušení konta



p. Lédl

-

informace o Kalibr cupu 10. února 2011

Ad. 6 – Závěr
Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště poděkoval vedení SŠ v Českých
Budějovicích za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný návrat domů.

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka - jednatel Asociace

Ostrava, 24 září 2010

