
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  12. března 2015,  Hotel Pramen - Praha 

 

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

  
                    SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun 

 
Omluveni:   SŠ Vizovice  
 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Informace o jednání na NUV ohledně uč. oboru Kosmetička  
3. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
4. Různé 
5. Závěr 

 

 
ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl jednatel p. Chrenka  
 
ad. 2 – Informace z jednání na NUV  

 jednání s PaedDr. Němcovou se zúčastnili pí. Marková, pí. Zaimlová, p. Chrenka, p. 

Petrovský. 

 důvodem pracovní schůzky bylo jednání týkající se znovuzavedení 3letého oboru 

kosmetička, který prosazuje Asociace. Z tohoto pracovního setkání byl zpracován 

PaedDr. Němcovou zpracován záznam z jednání – viz příloha, který prakticky neřeší 

otázku znovuotevření 3letého oboru  Kosmetička. 

 Rada Asociace bude zvažovat další postup v jednání, protože stanovisko NUV je pro 

ni nedostačující 

 
ad.3 Informace z jednotlivých pracovních  sekcí 

 

Sekce oboru kadeřník – pí. Novotná  

 Pozvánka na soutěž Brněnské zrcadlo – 9.4.2015 

 

 Sekce oboru kosmetička – pí. Papežíková-omluvena, zastoupena pí. Zaimlovou 

 kladné hodnocení vizážistického semináře pro žáky oboru kosmetické služby, které 

pořádá p. Bauer. doporučení pro ostatní školy,  

 informace o školení Fisy – ohlasy ze škol kladné i záporné. Každá škola se rozhoduje 

sama, zda se semináře zúčastní.  

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 na školy budou rozeslány propozice k Harmonii 2015,která se uskuteční dne 21.10.2015 na 

výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Názvy témat budou zaslány na SŠ 

České Budějovice (pí. Zaimlové) do konce měsíce března.  



 změna struktury Harmonie 2015 co se týká soutěžních disciplín, časového harmonogramu – 

vše bude   zasláno v propozicích. Rada Asociace se rozhodla pro Harmonii 2015 přidat další 

soutěžní disciplínu Dámský účes na cvičných hlavách. Téma bude stejně jako pro soutěž 

dámské kategorie na modelkách.  

 vystoupení p. Cigánika s nabídkou zajištění cvičných hlav pro školy, které o ně projeví zájem, 

se značnou slevou. Vše bude opět uvedeno v propozicích soutěže, včetně kontaktu. 

 ceny pro vítěze soutěžních disciplín budou podobné jako při Harmonii 2014 

 

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 oslovení všech sponzorů jako na Harmonii 2014  

 

 

ad.4. Různé 

 

p.  Lédl 

 pozvání na výstavu Beauty 13.3.2015 – Praha-Letňany 

 požadavek na finanční odměnu pro ICT pracovníka 2.500,-- Kč – Rada souhlasí 

 informace o nízké účasti v soutěžní disciplíně nail art na Kalibr Cupu v Lanškrouně – jen 6 

škol 

 

p. Chrenka 

 informace o transformaci ze společnosti na spolek – nové stanovy, které budou muset být 

schváleny valnou hromadou, která se svolá na 20.10.2015 do Českých Budějovic. Místo a 

termín bude ještě upřesněno 

 otázka podpory technických oborů MŠMT. Tyto obory jsou určeny vesměs pro chlapce, ale co 

obory pro děvčata? 

 

 

Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast a stanovil příští zasedání Rady Asociace 

na 20. října 2015 v 15:00 h . Místo bude upřesněno.  

Závěrem popřál všem šťastný a bezpečný návrat domů. . 

 

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 

Ostrava,  13. března 2015 

 

 


