
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  13.4.2012 

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

 

Program : 
 

1. Zahájení 
2. Prezentace firmy MJC 
3. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
4. Projednání připomínek hodnotitelů Dekorativní kosmetika na Harmonii  
     2011 
5. Různé 
6. Závěr 

 

 

 
Ad. 1. Zahájení 

 
 Zahájení provedl p. Szymeczek – ředitel SŠ Havířov. Přivítal čestného prezidenta 

Asociace p. Černého. 
 

 
Ad.2. prezentace fimry MJC 

 S prezentací této firmy členy Rady seznámili zástupci firmy p. Kaplet a pí. Straubová 

 
Ad.3. Informace ze vdzdělávacích  sekcí 

 
Vzdělávací sekce – kadeřník – pí. Siwková 

 Řešení otázky proškolení nových hodnotitelů oborů kadeřník a kosmetička   - termín 
– druhá polovina března 2013 

 Informace o změnách regulí Evropských soutěží – dvě kategorie hodnotitelů. 1. 
kategorie hodnotí střih, postup, čistotu práce (odborníci), 2. kategorie hodnotí 
slušivost, módnost, celkový dojem apod.  (mohli by hodnotit pedagogové). Tuto 
změnu Rada promyslí a zváží 

 Pí. Siwková oznámila Radě, že z rodinných vůdců končí v Radě Asociace v červnu 
2012 
 

Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová 

 Informace o dopisu Unie kosmetiček – prezentace škol na jejich stránkách 

 Končí hodnotitelské průkazy Nail art – školení hodnotitelů bude v Kolíně.  Školit bude 
pí. Denisa Pýchová – pátek, sobota v měsíci červnu – termín bude zveřejněn. Každá 
škola zajistí jednu hodnotitelku – cena 700,-- Kč za osobu – zodpovídá p. Lédl 

 Vzdělávání kosmetiček – otázka výučního listu v průběhu 4letého maturitního studia , 
tímto tématem se budou zabývat pí.- Marková a pí. Zaimlová 
 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 Zhodnocení Harmonie 2011 – až na malé problémy – proběhla Harmonie v důstojné 
atmosféře a nic nebrání tomu, aby se v roce 2012 uskutečnila v Českých 
Budějovicích 



 příprava Harmonie 2012  
- SŠ České Budějovice nebude organizovat ubytování a stravování, to budou  
  zajišťovat komerční organizace  (ceny by měly zůstat stejné)  
- bezplatný pronájem prostorů  
- doprovodný program se neuskuteční 
- přímý přenos se neuskuteční – jen sestřih na DVD 
- témata Harmonie 2012 :   za zvolená témata bude zodpovídat  

 SŠ Jihlava – kadeřník pánská i dámská   kategorie,  
 SŠ Vizovice – kosmetička  
 SŠ Lanškroun –    Nail Art 

- od 2.5. 2012 budou témata zveřejněna na webových stránkách Asociace  
- delegování komisařů na Harmonii 2012 – zajistí tyto školy:  

 SŠ Brno 2 – kadeřník 
 SŠ Jihlava 2 – kadeřník 
 SŠ Vizovice 2 – kosmetička 
 SŠ Lanškroun 2 – nail art 

 

 
Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 zajištění sponzorů na Harmonii 2012 a ostatní členové Asociace se pokusí rovněž 
zajistit regionální sponzory 

 

 
Ad. 4– Projednání připomínek hodnotitelů k soutěži Dekorativní kosmetika 

 Rada Asociace se zabývala dopisem zaslaným p. Musilem – ředitel SŠ Žďár nad 
Sázavou, který řešil připomínky hodnotitelů soutěže kosmetiček . V tomto dopise byly 
jako přílohy vyjádření k soutěži od Střední školy Vizovice, SŠ Brno, ISŠ Plzeň a SŠ 
Žďár nad Sázavou. Rada Asociace vzala připomínky na vědomí.  Uvědomuje si 
závažnost připomínek a přijala opatření, které vyplývá z vyjádření organizátorů 
soutěže k zaslaným připomínkám ze dne 18.1.2012 (viz příloha č. 1)  

 
Ad.5.Různé 
 
p. Chrenka  

 Výsledky rozhodnutí  členů Asociace o pokračování nebo zrušení této Asociace : 
zachování  - 26 škol             
zrušení  - 3 školy           
nedodání odpovědi v řádném termínu  - 11 škol 
Z těchto výsledků vyplývá, že Asociace bude i nadále pokračovat 

 Prodloužení funkčního období členů Rady Asociace do roku 2013 ( bylo odsouhlasen 
na Valné hromadě v listopadu 2011, pokud Asociace nezanikne) 

 Informace o úpravě Stanov – vyvěšeny na webových stránkách Asociace  

 Jednatel Asociace poděkoval pí. Siwkové za dlouholetou práci, kterou vykonala ve 
funkci vedoucí vzdělávací sekce oboru kadeřník  

 Rada Asociace jednohlasně zvolila vedoucí vzdělávací sekce kadeřník pí. 
Mertlíkovou 

 
pí. Siwková 

 Informace o novele zákona 179/2006 Sb. nový zákon 53/2012 Sb. o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů  

 Informace o vytvoření archívu pro zápisy zasedání ¨Rady a Valné hromady na 
webových stránkách Asociace  

p. Lédl 

 Poděkování za účast na Kalibr cupu  



 14.2.2013 se uskuteční další ročník Kalibr cupu – téma – Dívka pláže 

 Spolupráce s Unii kosmetiček 
 
 
pí. Zaimlová, p. Petrovský 

 Seznámení s obsahem projektu příprava žáků na špičkové provozy v praxi, vytvořená 
jazyková příručka pro obory fotograf, obchodník, aranžér, kosmetička, kadeřnice  

 Informace o účtu Asociace – na účtu je 75.000,-- Kč 

 Informace o počtu členů Asociace - 41 
 

Rada Asociace schválila soutěžní řády pro Harmonii 2012, a to pro soutěže kadeřníků, 
kosmetiček a nail artu.  

 
Další zasedání Rady Asociace se uskuteční 5.10.2012 v Brně. 
 

 
Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště poděkoval  
vedení SŠ Havířov – Prostřední Suchá za poskytnutí prostoru a občerstvení a 
všem popřál šťastný návrat domů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě   17. dubna 2012        

 

 


