
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  17. dubna  2013 

 

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

 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Vystoupení pí. Pýchové 
3. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
4. Různé 
5. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 zahájení provedla pí. Marková  
 
ad2. pí. Pýchová  

 
pí. Pýchová – mistryně světa v Nail artu nabídla seminář pro pedagogické 

pracovníky, kteří jsou členy Asociace. Seminář pro nehtovou modeláž. Tento 

seminář bude  dvoudenní a uskuteční se v následujícím období  

 4.6.2013 a 18.6.2013 České Budějovice,  

 5.6. a 19.6.2013 Brno,  

 6.6.a 20.6.2013 Havířov 

Cena semináře činí 1.250,-- Kč + DPH. Náklady na materiál – štětec barvy, paleta  

cca 2200,-- Kč – za účastníka uhradí škola  (balíček firmy TASHA dodá pí. Pýchová).   

Přihlášky zasílejte na adresu konání semináře do 17.5.2013. Účastnit se mohou 2 

pedagogové za školu.  

Přihlášky zajistí do 24.4.2013 pí. Zaimlová 

 

 

ad.3. Informace ze vzdělávacích  sekcí 

Vzdělávací sekce – kadeřník – pí. Mertlíková 

 projednávání otázky regionálních kol soutěží v návaznosti na České ručičky 

 

 

 



Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová 

 vyhodnocení semináře pro hodnotitele – seminář měl vysokou úroveň díky i 

vedoucími školiteli p. Bauerovi. Asociace hradí občerstvení účastníků.  

 návrh na seminář v dekorativní kosmetice – účast 1 učitel odborných 

předmětů, 1 učitel odborného výcviku, 1denní seminář, který se uskuteční 

v měsíci září 2013 ve 3 školách, které budou dodatečně upřesněny, 

předpoklad České Budějovice, Brno, Ostrava  

 informace o vyžádání si soutěžních řádů Unii kosmetiček  

 pochvala pí. Mertlíkové za uspořádání hodnotitelského semináře pro 

kosmetičky  

 informace o nabídce kosmetických přípravků firmy Primavera Andorrana 

s 30% – 50% slevou  

 informace o spolupráci s firmou Biodroga 

 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 Harmonie 2013 se uskuteční ve středu 20.11.2013 při výstavě Vzdělání a 

řemeslo  

 zajištění vytápění pavilonu  

 jednání s ředitelem Výstaviště České Budějovice  o zajištění celé akce  

 informace o jednání pí. Petrovského se zástupci hotelu Clarion (bývalý 

Gomel), kde by měli být ubytování všichni účastníci 

 informace o zajištění Jihočeské televize na Harmonii  

 přihlášky na Harmonii odevzdány do 15.9.2013  

 propozice o Harmonii budou dodány začátkem června 2013 prostřednictvím e-

mailu 

 

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 informace o rozeslání DVD Harmonie 2012 firmám, které Harmonii 

sponzorovaly 

 

 

 

 

 



 

ad.3. Různé 

pí. Marková  

 informace o návštěvě Střední školy v Brně Mgr. Prskavcem (NUV Praha), 

který zajišťuje pilotní ověřování oborů H, L a myšlenka 3letého oboru 

kosmetička ho zaujala.  

 15.5.2013 se uskuteční  na MŠMT Kulatý stůl ohledně pilotních ověřování, 

kde se bude jednat o modelu Kosmetička 3 + 1. Z tohoto důvodu byla 

vytvořena pracovní skupina, která zpracuje návrh na jednání s MŠMT 

(členové skupiny – pí. Marková, pí. Zaimlová, pí. Šťastná). Tato pracovní 

skupina se sejde 3.5.2013 na SŠ Brno 

pí. Zaimlová 

 Unie kosmetiček sleduje dění oboru kosmetické služby a bude se 

vyjadřovat k variantám 3 +1, 3 + 2. 

 návrh MŚMT – protože neexistuje H obor kosmetička a chybí mezičlánek 

mezi oborem H a  oborem L v rámci profesní kvalifikace, proto by šlo o 

experiment – ne o pilotní ověřování  

p. Chrenka 

 projednání souborů návrhů a připomínek ze školení hodnotitelů dne 19.3.2013 

v Brně, které zaslal p. Bauer : 

 návrh na vypuštění  kolonky kritéria v hodnoticích tabulkách 
"Zpracování daného tématu" a tím se přiblížit a zjednodušit 
hodnotitelskou tabulku běžným soutěžím. (toto kritérium se dá 
zahrnout do "Celkového dojmu ") –  

 
Vyjádření Asociace – Asociace návrh přijala 

 
 vypustit "věk" studenta a změnit na status student  1. -4. ročníku, aby 

se soutěží mohli zúčastnit všichni studenti studující daný obor bez 
ohledu na věk, vzhledem k totožným znalostem kosmetického oboru 

 
Vyjádření Asociace – návrh přijat  s rozšířením i na obor kadeřník – statut 1. -
3. ročník, nutno upravit soutěžní řády  

 
 u soutěže kosmetiček (vizážistů) zrušit protokol o vyloučení  vyjádřen 

v %  a změnit  (zjednodušit) v případě nedodržení pravidel 
potrestáním maximálně  počtem 3 trestných bodů každým porotcem  

 
Vyjádření Asociace  - návrh přijat – s tím, že 3  trestné body se  mění na 5 
trestných bodů 

 



 návrh na sestavení  členů poroty  z řad profesionálů ( ne 
pedagogických  pracovníků) z důvodu nezávislosti. V případě 
sestavení poroty z pedagogů - dbát na výběr pouze odborných učitelů 
a mistrových. 

 
Vyjádření Asociace  - Asociace s  návrhem nesouhlasí, předseda poroty může 
být odborník z praxe, hodnotitelé z řad pedagogických pracovníků s platným 
hodnotitelským průkazem 

 
 vypustit z pravidel (podmínek) soutěže v dekorativní kosmetice a 

fantazijním líčení bod :  Nesmí se používat tělky, vodové barvy, 
tempery a obtisky. Protože vzhledem k nabídce produktů dekorativní 
kosmetiky na trhu se již tělky stávají běžným artiklem a ne výsadou 
divadel. A při tvorbě fantazijního líčení jak je v názvu je někdy 
nevyhnutelné sáhnout po speciálních produktech, které už jsou 
dostupné běžně v prodejní síti (jako například líčidla mísitelné s vodou 
a šablony). 

 
Vyjádření Asociace - připomínce bude vyhověno, není to v soutěžním řádu 
stanoveno a do podmínek to nebude zařazeno.  

 

 diskuze k  otázce přespočetných hodin  

 diskuze k evidenci pracovní doby   

 

Ad. 4 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště p. Markové  

ředitelce  SŠ Brno za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný 

návrat domů.  

 

 

Příští zasedání Rady Asociace se uskuteční dne 26.9.2013 na SŠ Brno 

 

 

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava, 18. dubna 2013  


