
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  13. února  2013 

 

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

  
                    SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun 

Omluveni: SŠ Jihlava 

 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
3. Různé 
4. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 zahájení provedl p. Novák– ředitel SŠ Lanškroun 
 

ad.2. Informace ze vzdělávacích  sekcí 

Vzdělávací sekce – kadeřník – pí. Mertlíková 

 školení hodnotitelů kadeřník (p. Špilar) se uskuteční na SŠ v Brně – přesný termín bude ještě 

upřesněn – nejspíše začátek května 

 informace o  JZZZ oboru kadeřník  do konce března  

 pozvání na soutěž Brněnské zrcadlo – 17.4.2013                  

Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová 

 proškolení hodnotitelů zveřejněno na stránkách AKAKOSu (19.3.2013 Brno) 

 informace o jednání na NUV Praha ohledně získání výučního listu oboru Kosmetické služby – 

problém s tím, že vedle L oboru není příbuzný H obor 

 probíhá uzávěrka hodnotitelů – prozatím přihlášeno 16 účastníků. Proškolení povede p. 

Bauer- odměna ve výši 5.000,--Kč bude zaplacena z účastnického poplatku  

 schválení věcné ceny pro pí. Bílkovou za vedení účetnictví Asociace (1.500,-- Kč) 

 informace o změnách v hodnotitelském řádu Nail Art – Rada Asociace přijala návrh pí. 

Pýchové na zrušení časomíry, bude jen časový limit maximálně 3 hodiny 

 návrh na seminář pro pedagogy zabývající se Nail Artem – tento seminář by se měl uskutečnit 

po domluvě s pí. Pýchovou v Brně, Havířově, Českých Budějovicích – termín bude dohodnut           

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 poděkování jednatele pí., Zaimlové a p. Petrovskému za bezproblémové uspořádání 

Harmonie 2012 

 zhodnocení Harmonie 2012 – pí. Zaimlová a p. Petrovský  

- Harmonie 2012 nebyla ztrátová a vše proběhlo v pořádku 

- informace o článku o Harmonii 2012 v časopise K + K praxe 

 



 diskuze k Harmonii 2013  

           - otázka data konání Harmonie  - rozhodne Rada na příštím zasedání (konkrétní den) 

           - otázka hodnotitelů – každá škola, která je členem Asociace a zúčastní se Harmonie 2013,  

             vyšle na tuto soutěž jednoho hodnotitele s průkazem kategorie A (kadeřnice, kosmetička, 

             Nail Art) 

 témata na Harmonii 2013 – zajistí pro kadeřnice SŠ Brno, pro kosmetičky SŠ Ostrava, pro 

Nail Art - SŚ České Budějovice  - termín 15.3.2013. Tato témata budou zaslána na 

      e-mailovou adresu pí. Zaimlové  - zaiml.zdenka@centrum.cz 

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 Informace o zaslání 5 DVD s Harmonií 2012 hlavním sponzorům 

 

ad.3. Různé 

p. Chrenka  

 daňové přiznání z příjmů fyzických osob odevzdáno na FÚ Ostrava 

 informace o Strategii vzdělávací politiky do roku 2020, kterou připravuje MŚMT ČR (zapojení 

učitelů, rodičů, podnikatelů, sociálních partnerů) 

 informace o chystaném jednotném zadání profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé 

obory – spoluúčast sociálních partnerů 

 setkání s zástupcem firmy TASHA – nabídka kadeřnického a kosmetického materiálu a 

pomůcek  

 vystoupení zástupkyně NUV – Dr. Němcové  

- otázka získání výučního listu pro obor kosmetické služby – neexistuje příbuzný H obor viz 

   příloha “Doplňující dopis“ 

            - informace o projektu Pospolu – spolupráce se sociálními partnery  

            - informace o Národní soustavě kvalifikací – byla zavedena kvalifikace Asistent kadeřníka 

            - informace o JZZZ 

 příští zasedání Rady Asociace se uskuteční 16.4.2013 na SŠ v Brně 

 

Ad. 4 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště p. Novákovi řediti SŠ Lanškroun 

za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný návrat domů.  

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava, 18. únor 2013 

 


