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

ze dne 30.04.2010 

  

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. Informace z jednotlivých pracovních sekcí  

3. Zhodnocení Harmonie 2010 - Brno 

4.  Příprava Harmonie 2010 – České Budějovice 

5. Školení hodnotitelů 

6. Různé 

7.  Závěr 

  

Ad. 1. Zahájení 

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

  

Ad. 2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

Vzdělávací sekce oboru kadeřník  - pí. Siwková 

-          Informace o úpravě pravidel soutěžního řádu pro Harmonii 2010 v Českých Budějovicích  

   – max. počet trestných bodů 30. 

-          Informace nezajištění semináře Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku  

       – seminář odsunut na dobu neurčitou. 

  

Vzdělávací sekce v oboru kosmetička – pí. Zaimlová 



-          Informace o oslovení kosmetických firem Atok, Capri, které se zabývají kosmetickými 
přírodními produkty, o které je mezi zákaznicemi velký zájem. 

Kontakty: -  firma Atok - pí Zaimlová 

                 -  firma Capri – pí. Mertlíková 

  

Soutěžní sekce – p. Černý, pí. Mertlíková 

-          Informace o Harmonii 2010 v Brně, viz samostatný bod programu 

  

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

-          Zajištění sponzorů pro Harmonii 2010 v Českých Budějovicích 

-          Informace o zaslání děkovných dopisů firmách, které sponzorovaly Harmonii 2010 Brno. 

  

Ad. 3. Zhodnocení Harmonie 2010 Brno – p. Černý, pí. Mertlíková 

-          V úvodu vystoupil p. Černý, který přednesl návrh, aby prezidentem soutěže Harmonie 2010 
v Českých Budějovicích byl zvolen ředitel SŠ České Budějovice p. Petrovský z důvodu 
přesunu soutěže z Brna do Českých Budějovic. Rada Asociace odsouhlasila všemi hlasy 
odstoupení                   p. Černého z funkce prezidenta soutěže a zvolení p. Petrovského. 
Jednatel asociace poděkoval                   p. Černému za jeho dlouholeté působení ve funkci 
prezidenta soutěže. 

  

      pí. Mertlíková  

–         Informovala o kladných ohlasech na soutěž z řad škol a soutěžících 

- velice kladné hodnocení předsedy komise p. Špilara 

- špatné ekonomické zajištění soutěže ze strany generálního sponzora, který nedodržel 
smluvní podmínky (vyplacení poloviny peněžního sponzorského daru). 

  

      pí. Siwková 

-    Informace o dvou protestech v kadeřnické soutěži: 

- SŠ Bohumín – žákyně skončila na posledním místě z důvodu předstříhaných a nedorostlých   
vlasů 

      - SŠ Praha – předstříhané vlasy. 



-          Upozornění na to, že ve výsledkových listinách bude na příští soutěži vytvořená kolonka                    
„stržené body“. 

  

      p. Černý 

-          Upozornění na špatnou spolupráci Brněnských veletrhů při zajišťování soutěže Harmonie 
2010 v důsledku personálních změn. 

  

  

Ad. 4. Příprava Harmonie 2010 České Budějovice – p. Petrovský, pí. Zaimlová 

-          Informace o zajištění Harmonie 2010 29.09.2010 na Výstavišti v Českých Budějovicích 
v rámci                      

       Veletrhu Vzdělání a řemeslo|: 

        Spolupráce při zajištění soutěže s Veletrhy ČB, představiteli města, MŠMT 

         Rozeslání propozic soutěží na členské školy Asociace, propozice taktéž na webových 
stránkách Asociace 

        Uzávěrka přihlášek do 31.05.2010 max. počet škol 36 

        Pozvání zahraničních škol z Rakouska, Polska, Slovenska 

        Zajištění cen pro vítěze (výroba skleněných pohárů v Třeboni 

        Doprovodný program – Kadeřnická show 

        Zajištění sponzorských darů do konce školního roku – předat do ČB 

        Pozvání p. Špilara na soutěž – předseda hodnotící komise  

        Domluva mezi SŠ ČB a SŠ Brno o dodání soutěžních kadeřnických zrcadel 

         Všechny tři disciplíny – kadeřnické (dámské, pánské) kosmetické a nail art se 
uskuteční 29.9.2010 v pavilonu Z   

        Propagace Harmonie 2010 – propagační letáky zajišťuje výstaviště. Do letáků vložit 
větu „Vítězové budou vyhodnoceni na soutěži Zlaté české ručičky v Brně“ 

          

      p. Lédl  

–         Informace o jednání na MŠMT  financování soutěže Harmonie 2010 a její zařazení do 
kategorie B 

    - podmínka vypracování grantu. 



–         Informace o financování ze strany MŠMT ve prospěch Harmonie 2010 a vzdání se 
financování soutěže Kalibr Cup. Jednatel a Rada Asociace ocenila velmi kladně přístup p. 
Lédla ve prospěch soutěže Harmonie, jednatel p. Lédlovi poděkoval za vstřícné jednání. 

  

      p. Chrenka 

-          Pověřil p. Petrovského vypracovat grant na zařazení Harmonie do kategorie B. Na návrh                         
p. Petrovského rada Asociace vypracovala usnesení, ve kterém vyslovila požadavek na 
zařazení Harmonie do kategorie B - financování soutěží MŠMT. 

  

Ad. 5.  Školení hodnotitelů 

-          Školení hodnotitelů oboru Kadeřnice proběhne 24.6.2010 na SŠ v Jihlavě  

   – školitel pí. Jana Kaniaská.  Propozice školení byly zaslány na školy Asociace. 

-          Školení hodnotitelů oboru Kosmetička se uskuteční dne 21.6.2010 na SŠ ve Vizovicích  

   – školitel p. Bauer. Propozice byly zaslány na školy Asociace 

-          Hodnotitelům bude vydáno osvědčení a hodnotitelský průkaz s platností pěti let 

-          Upozornění – každá škola může vyslat na tato školení 2 pedagogické pracovníky z každého 
oboru z důvodu omezené kapacity 

  

Ad. 6.  Různé 

-          Otázka převedení účtu Asociace z Brna do Českých Budějovic v návaznosti na změnu místa 
konání soutěže Harmonie. Tuto otázku vyřešit do konce kalendářního roku.  

-          Novela zákona o pedagogických pracovnících – proplácení přespočetných hodin 

-          Otázka generálky státních maturit a seminářů pro pedagogy  

-          Příští zasedání Rady Asociace se uskuteční v září 2010 (termín bude upřesněn na SŠ 
v Bzenci) 

  

Ad. 7. Závěr 

Jednatel poděkoval všem členům Rady Asociace za účast a aktivní přístup při řešení 
záležitostí týkajících se Asociace a popřál šťastný návrat domů. 

  

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

V Ostravě 30. dubna 2010 


