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

ze dne  22. 2. 2017  SŠ Brno 

 

Jednání bylo přítomno:  SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Havířov-Prostřední Suchá,  

SŠ Lanškroun,  

  

 

Omluveni:   SŠ Vizovice 

SŠ Žďár nad Sázavou 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Harmonie 2018 

3. Harmonie 2017 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

Host:  Ing. Mlčák – Brněnské výstaviště 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedla pí. Marková 

 

ad. 2. Harmonie 2018 

 Jednání s Ing. Mlčákem ohledně zajištění prostorů Brněnského výstaviště pro Harmonii 

2018, cena pronájmu pavilonu a služeb bude dojednáno. Tato soutěž se uskuteční v rámci 

veletrhu s názvem „Pro děti a Svět ženy“ 

 S Ing. Mlčákem bylo dohodnuto, že Asociace zajistí již v roce 2017 ve dnech 23. 3. 

až 26. 3. 2017 prezentaci oborů kadeřník, kosmetička, masér sportovní a rekondiční 

při veletrhu s názvem „Pro děti a Svět ženy“. Prezentaci si školy rozdělily následovně:  

- od 23. 3. až 24. 3. 2017 od 10:30 do 16:00 hod. SŠ Havířov – kosmetičky – 4 žákyně 

+ pedagogický doprovod, SŠ Lanškroun – kadeřnice – 4 žákyně + pedagogický 

doprovod, 

- od 25 3. až 26. 3. 2017 od 10:30 do 16:00 hod. – SŠ Brno – kadeřnice, kosmetičky – 4 

žákyně + pedagogický doprovod, 

- od 23. 3. až 26. 3. od 10:30 do 16:00 hod. - SŠ Ostrava – maséři – 4 žákyně + 

pedagogický doprovod, 

 

Bylo dohodnuto ubytování na SŠ Brno, Charbulova ulice a nabídka snídaní.  

Zaslání loga Asociace v elektronické podobě z Českých Budějovic do Lanškrouna. 

Dohoda s Ing. Mlčákem o zaslání nákresu na rozmístění plochy pro prezentaci výše uvedených 

oborů. 

 

ad.3. Harmonie 2017 

pí. Novotná 

 Propozice k Harmonii 2017 byly rozeslány na jednotlivé členské školy. 

 Účast 25 škol, 73 soutěžících, z toho pánský kadeřník 17, dámský kadeřník 20, cvičné 

hlavy 11, kosmetika 17 a nail art 8 

 Účast dvou zahraničních škol ze Slovenska (Žilina, Prešov) 

 



 

pí. Marková 

 Záštitu nad soutěží přijal hejtman Jihomoravského kraje, v jednání záštita MŠMT ČR 

 Možnost parkování za centrem praktického vyučování 

 

 

p. Skupin 

 Jednání se sponzory 

 

 

ad. 4. Různé 

 

p. Chrenka  

 Informace o vypracování daňového přiznání za rok 2016 – účetní pí. Mlynářovou, 

schválení odměny za daňové přiznání 2500,- Kč. Podepsání dohod s vedoucími 

hodnotitelských komisí – p. Špilar, p. Bauer, pí. Kusá, pí. Pýchová na 5000,- Kč, 

uzavření dohody o provedení práce s moderátorem Harmonie 2017 – p. Trnavským – 

5000,- Kč.  

 Uzavření dohody o provedení práce s lektorem p. Štenberským - Dermatologický 

seminář – 3000,- Kč.  

 Informace o vystavení faktur členským školám Akakosu – členský příspěvek – 1000,- Kč 

 

p. Lédl  

 Informace o soutěži Kalibr Cup dne 9. 2. 2017 v Lanškrouně. Účast 26 kadeřnic, 13 

kosmetiček, 2 body art, 3, nail art. Nízká účast v kategorii kosmetička nail art a body art. 

Příslib členů rady k účasti v příštím ročníku. 

 

pí. Marková  

 řešení překlopení oboru kosmetička z L-oboru na H-obor  

 v jednání návštěva náměstka ministryně školství p. Fidermuce (účast pí. Marková, 

p. Chrenka) 

 

ad. 5. Diskuse 

 Jednotné přijímací zkoušky 

 Státní maturity 

 Společné vzdělávání – inkluze 

 Financování regionálního školství –  nepedagogové 

 Kariérní řád 

 

ad. 6. Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

Ostrava,  2. 3. 2017 

 

 


