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OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
sídlo: Karoliny Světlé 4428/2 Jihlava

HARMONIE 2019/2020
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček

INFORMAČNÍ SERVIS
Termín:

02. 04. 2020 (17. ročník)

Dislokace:

Dům kultury a oddechu, s. r. o., Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava

Pořadatel:

AKAKOS (Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička)

Organizátor:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

1 Charakteristika soutěže
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE je soutěž, která je určena
studentům středních škol, jež studují v řádném denním studiu oboru vzdělání Kadeřník nebo
oboru vzdělání Kosmetické služby. Mistrovství republiky se koná pravidelně 1× ročně.
Do soutěže se přihlašují členové Asociace středních škol oborů vzdělání Kadeřník,
Kosmetické služby a další školská zařízení, která vyučují obory Kadeřník, Kosmetické služby.
Školy vysílají svoje reprezentanty. Počet soutěžících z jedné školy stanoví organizační výbor
soutěže na základě počtu přihlášek.

2 Počet soutěžících
Vzhledem k účasti v minulých letech je předběžně stanoven následující počet soutěžících:


1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, živý model



1 účastník kategorie účesová tvorba – dámská disciplína, cvičné hlavy



1 účastník kategorie účesová tvorba – pánská disciplína



1 účastník kategorie dekorativní kosmetika

Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí
jednotlivé hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Pořádající škola zajišťuje
organizační podmínky soutěže ve spolupráci s partnery a ostatními členy AKAKOSu.

HARMONIE 2019/2020 - PROPOZICE

Strana 2 z 16

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
sídlo: Karoliny Světlé 4428/2 Jihlava

3 Termín soutěže
Účesová tvorba (všechny kategorie)

02. 04. 2020

Dekorativní kosmetika

02. 04. 2020

4 Pravidla hodnocení
Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele průkazu. Do každé soutěžní
kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro účesovou tvorbu – jednoho pro pánskou
kategorii, jednoho pro dámskou kategorii – živý model, jednoho pro dámskou kategorii –
cvičné hlavy, dále pro fantazijní líčení jednoho hodnotitele. Pro hodnocení budou používány
platné soutěžní řády AKAKOSu.

5 Ocenění
Pro všechny účastníky soutěže budou připravena ocenění podle počtu získaných bodů. Dále
připravujeme pro soutěžící hodnotné věcné ceny.

6 Termín pro zasílání přihlášek na soutěž
Termín podání a uzavření přihlášek je do 16. 12. 2019.

7 Adresa pro zasílání přihlášek:
Přihlášky žáků na soutěž, včetně hodnotitelů, zasílejte elektronicky na adresu organizátora
soutěže - odkaz na přihlašovací formulář:
https://docs.google.com/forms/d/12y31Z1_XnW6qADpbnEnUNMZ4y9l9w_RlOfA4yn9cCl
Q/edit

8 Příspěvek na soutěž
Příspěvek na soutěž: 500,-- Kč/žák za disciplínu.
Příspěvek bude uhrazen fakturou zaslanou předem v měsíci únoru 2020 po uzávěrce
přihlášek na email uvedený v online formuláři, v případě neúčasti se příspěvek na soutěž
nevrací.

9 Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR (sdružení
škol, ve kterém spolupracuje 46 středních škol z celé republiky). Asociace (AKAKOS) pověřuje
organizačním zajištěním Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední
zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní
jazykové zkoušky Jihlava
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10 Ubytování:
Nabízíme několik možností:


Penzion Zlatá Hvězda e-mail: info@zlatahvezda.eu Masarykovo nám. 32, 58 601, Jihlava
+420 702 245 510



Mahlerův penzion Na Hradbách mahleruvpenzion.cz Brněnská 19/31, 586 01 Jihlava
penzionmahler@seznam.cz +420 567 303 300



Penzion DENA penzion-dena.cz Fibichova 4731/28, 586 01 Jihlava info@penzion-dena.cz
+420 567 155 199



Penzion Oása oasa.penzion.com třída Legionářů 1467/34, 586 01 Jihlava
oasa.restaurace@seznam.cz +420 567 306 092



Pezion Joštovka penzionjostovka.cz Joštova 37/8, 586 01 Jihlava
penzionjostovka@gmail.com +420 608 877 658



Penzion Atlet penzion-jihlava.cz Mlýnská 421/2, 586 01 Jihlava penzion-atlet@seznam.cz
+420 608 206 305

11 Upozornění:
Detailní informační servis bude přihlášeným školám zaslán v měsíci únoru 2020.

12 Kontakty:
Organizátor:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Ředitel soutěže:

Mgr. Pavel Chrenka, tel.: 910 001 562, mobil: 602 726 755

Pořadatel:

Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička

Organizace soutěže:

Mgr. Jarmila Vondrušková, tel.: 567 587 449,
mobil: 603 877 496,
e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz
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HARMONIE 2019/2020
Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček

ČASOVÝ HARMONOGRAM – 02. 04. 2020
08:00 – 09:30 h
09:30 – 09:45 h
09:50 h

prezence škol a soutěžících
prezence hodnotitelů všech soutěžních disciplín
SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ

Účesová tvorba – pánská kategorie, živý model
10:00 – 10:05 h
10:05 – 11:05 h
11:05 – 11:25 h
11:25 – 11:35 h
11:35 – 11:40 h

nástup soutěžících
vlastní soutěž
hodnocení poroty
fotografování
promenáda pánských modelů

Účesová tvorba – dámská kategorie, cvičné hlavy
11:55 – 12:00 h
12:00 – 13:00 h
13:00 – 13:20 h
13:20 – 13:30 h

nástup soutěžících
soutěž
hodnocení poroty
fotografování

Účesová tvorba – dámská kategorie, živý model
11:55 – 12:00 h
12:00 – 13:00 h
13:00 – 13:20 h
13:20 – 13:30 h
13:30 – 13:35 h

nástup soutěžících
vlastní soutěž
hodnocení poroty
fotografování
promenáda dámských modelů

Dekorativní kosmetika
10:00 – 10:05 h
10:05 – 11:00 h
11:00 – 11:20 h
11:20 – 11:30 h
11:30 – 11:40 h

nástup soutěžících
vlastní soutěž
hodnocení poroty
fotografování
promenáda modelů kosmetiček

14:00 – 14:30 h

doprovodný program

14:30 h
14:45 h

PŘEDSTAVENÍ SPONZORŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
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HARMONIE 2019 /2020
Účesová tvorba – dámská kategorie
Soutěžní téma:

FANTASTICKÁ AMAZONIE
Jde o vkusný, originální účes z polodlouhých nebo dlouhých vlasů, který odpovídá moderním
světovým trendům. Účes a celkový vhled bude vycházet z prvků rostlinné říše Amazonského
pralesa. Hlavním znakem jsou hladké, čisté linie, bez krepování. Barva vlasů je inspirována
barevností květů.
Soutěž je určena pro studenty oboru Kadeřník, kteří v době jejího konání studují obor
v řádném denním studiu.

Podmínky soutěže:
 Soutěžící vytvoří náročný účes z polodlouhých nebo dlouhých vlasů, který vystihuje
zadané téma.
 Složitost a nápaditost nemá hranic, ale nesmí se vymykat danému tématu.
 Účes musí být dotvořen ozdobou.
 Minimální délka vlasů bude od zárůstu na krku 15 cm.
 Modelka nastoupí k soutěži s rozpuštěnými vlasy, které mohou být předem
předpřipraveny žehlením, natočením nebo kulmováním (bez kadeřnických pomůcek na
hlavě, včetně příčesků).
 Oděv a líčení bude přizpůsobeno danému tématu.
 Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně
připravena.

Je povoleno:


Vlasy barevně zpracovat již před soutěží (např. melír, barva).



Předem připravit vlasy foukáním, natáčením, žehlením, kulmováním a během
soutěže mohou vlasy tímto způsobem i doupravit.



Použití vlasové podložky velikosti maximálně 10 × 10 cm.



K vytvoření účesu je možné použít vlasový příčes libovolné délky, prameny a třásně
vlasů, nesmí však přesáhnout šířku 10 cm, maximálně 3 ks. Smí se připevňovat
pomocí klipu.



Ozdoba nesmí přesáhnout 20 % plochy hlavy (základna ozdoby může být maximálně
5 × 5 cm).



Používat libovolné stylingové přípravky.
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Modelka může držet různé pomůcky pro soutěžící (lak, natáčku, vlásenky, apod.)
a musí po celou dobu sedět čelem k zrcadlu.

Je zakázáno:


Použití barevných sprejů a řasenek.



Krepování vlasů.



V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.



Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.

Soutěžní čas k provedení účesu je 60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou
úpravu modelky a kostýmu.
Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník
diskvalifikován. Oděv modelky musí být po dobu tvorby účesu zakrytý pláštěnkou!
Garant dámské kategorie:

Mgr. Petra Vítková
tel.: +420 605 233 293
e-mail: petra.vitkova@ss-ostrava.cz
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HARMONIE 2019 /2020
Účesová tvorba – dámská kategorie, cvičná hlava
Soutěžní téma:

RUSKÁ CAREVNA V MODERNÍM POJETÍ PODLE
„SHAMURATOV FARRUKH“
vytvořený na cvičné hlavě
Soutěž je určena pro studenty oboru Kadeřník, kteří v době jejího konání studují tento obor
v řádném denním studiu. Stativ i cvičnou hlavu bude mít každý soutěžící vlastní!

Podmínky soutěže:


Soutěžící vytvoří náročný účes z dlouhých vlasů, který vystihuje zadané téma.



Účes může být dotvořen ozdobou.



Cvičná hlava bude k soutěži přinesena na stativu s rozpuštěnými vlasy (bez
kadeřnických pomůcek), které budou předem předpřipraveny žehlením, krepováním,
natočením, kulmováním.



Krk cvičné hlavy může být ozdoben.



Členové soutěžní poroty zkontrolují, zda jsou soutěžící i pracovní místa řádně
připravena.

Je povoleno:


Vlasy barevně zpracovat již před soutěží.



Předem připravit vlasy foukáním, krepováním, natáčením, žehlením, kulmováním.



Použití vlasové podložky zakrývající maximálně 10 cm vlasové pokožky.



Použít vlasový příčes libovolné délky, nesmí však přesáhnout 10 cm pokožky hlavy
a může se připevňovat pomocí klipu.



Využít různé ozdoby, ty však nesmí přesáhnout 30 % plochy hlavy (základna ozdoby
5 × 5 cm).



Používat libovolné fixační a stylingové přípravky (laky, tužidla, gely, vosky, lesky
apod.)

Je zakázáno:


Použití konstrukce.



Použití neonových barev a řasenek.



V průběhu soutěže se domlouvat s odborným dohledem.



Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.
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Soutěžní čas k provedení:
60 minut, z toho posledních 5 minut je na celkovou úpravu cvičné hlavy (např. připevnění
látkové ozdoby kolem krku).
Při nedodržení těchto podmínek budou uděleny trestné body nebo bude účastník
diskvalifikován!
Garant dámské kategorie (cvičná hlava):

Ivana Rymorzová
Střední škola Havířov Prostřední - Suchá
tel.: +420 597 578 826
e-mail: rymorzova@stredniskola-sucha.cz
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HARMONIE 2019 /2020
Účesová tvorba – pánská kategorie
Soutěžní téma:

MÓDNÍ STŘIH S OFINOU
Soutěž je určena pro studenty oboru Kadeřník, kteří v době soutěže studují tento obor
v denním studiu.

Podmínky soutěže:
Soutěžící vytvoří módní střih s ofinou (rovnou, asymetrickou). Vlasy na temenní části budou
módně vyčesány, přičemž boční a týlní partie budou vystříhány za pomoci stříhacího strojku
a budou mít plynulý přechod v délkách. U tohoto účesu je možnost vytvořit vyholenou
pěšinku, ale jen pomocí břitvy.
Model nastoupí se suchými vlasy, kde bude provedena kontrola výchozích délek.
Délka na temeni minimálně 7 cm, okolo uší a na krku minimálně 2 cm. Zkrácení na temeni
hlavy minimálně 2 cm.
Podmínkou je pozvolný výtrat za pomoci stříhacího strojku. Maximální velikost plastové
(nástavné) hlavice 6 mm.
Foukaná pro vytvoření požadovaného tvaru účesu přes kartáč, k dotvoření účesu je možno
použít prsty.
Zástřihy u uší libovolného tvaru. Barva vlasů libovolná.

Je povoleno:


Předem barvit, nebo melírovat vlasy.



Během střihání vlasy navlhčit.



Používat nástroje ke střihu - el. strojek, nůžky, efilační nůžky, břitvu.



Upravovat vlasy foukanou ondulací.



Používat libovolný styling – tužidlo, lak, vosk, lesk apod.



Používat konturovací strojek.

Je zakázáno:


Vytvářet ornamenty.



Používat barevné gely, barevná tužidla, laky, spreje, barevné křídy.



Vyholení pěšinky před soutěží.



Jakákoliv konzultace s odborným dohledem.



Opouštět pracovní místo před nahlášením ukončení práce.
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Kritéria hodnocení:


Čistota a kvalita střihu.



Nápaditost.



Konečná úprava.



Celkový vzhled.



Dodržení zadání soutěžních podmínek.

Soutěžní čas k provedení: 60 minut.
Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, nebo bude účastník
diskvalifikován!
Garant pánské kategorie:

Martina Kubová
Střední škola oděvní a služeb Vizovice
tel.: +420 724 113 525
e-mail: martina.kubova@souviz.cz
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Soutěž ve fantazijním líčení v dekorativní kosmetice
Soutěžní téma:

RAINBOW MAKE UP – DUHOVÝ MAKE-UP
Inspirujte se v make-upu barev duhy. Multibarevné, rozmarné líčení, které se bude hodit
na párty nebo hudební festival. Je důležité, aby barvy doplňovaly tón pleti modelky. Cílem
je nejen perfektní nalíčení, ale i sladění s oblečením a doplňky, podtrhujícími dané téma
(párty, hudební festival). Soutěžící mají možnost uplatnit svůj osobní cit a kreativitu.
Soutěž je určena pro studenty oboru kosmetička, kteří v době soutěže studují tento obor
v řádném denním studiu

Podmínky soutěže:
Soutěžící ztvární co nejlépe zadané téma. Líčení bude v souladu s kostýmem a účesem.

Je povoleno:


Použití všech dostupných přípravků dekorativní kosmetiky - kamínky, třpytky, třpytivé
a kovové pigmenty (samotné líčení nesmí zastínit celkový make-up).



Úprava obočí, dekoltu, účesu a jiných částí těla před soutěží.



Na obličeji smí být nanesen před soutěží pouze bezbarvý podkladový krém.

Je zakázáno:


Malování různých ornamentů a kreací na obličej, s výjimkou těla, popřípadě rukou.



Používání šablon při práci (na obočí, pod oči atd.)



Používat vodové barvy, tempery, obtisky a divadelní líčidla na obličej.



Modelka nesmí mít v obličeji permanentní make-up, piercing, trvalou na řasách
a prodloužené řasy.

Povinné prvky soutěže:


Aplikace umělých řas na horní víčko.



Rty musí mít konturu.

Kritéria hodnocení:


Technika zpracování make-upu a korekce obličeje.



Detail očí včetně aplikace umělých řas.



Detail rtů.



Celkový dojem.



Originalita a nápaditost.



Dodržení tématu a pravidel při práci.
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Soutěžní čas k provedení: 50 min. + 5 min. na úpravu účesu a kostýmu
Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s okolím, do jeho práce nesmí zasahovat další
osoba. Oděv modelky je po celou dobu líčení zakryt pláštěnkou.
Při nedodržení podmínek budou uděleny trestné body, případně může být soutěžící
diskvalifikován.
Garant soutěže:

Mgr. Jana Hájková
Střední škola Brno, Charbulova, p. o.
tel.: +420 548 424 115
e-mail: j.hajkova@charbulova.cz
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