Zápis z valné hromady Sdružení pro pořádání MMT ČR dne 21.3.2018
Přítomní: p. Hlavatá-Lysá nad Labem, p. Černá- Pelhřimov, p. Karasová-Strážnice, p. HasíkováStrážnice, p. Popelová-Zlín, p. Navrátilová-Vizovice, Jarmila Vondrušková- Jihlava, Libor KopeckýJihlava
Omluveni: Červený Kostelec, Varnsdorf, Liberec, Plzeň
Ostatní: bez omluvy
1) Valnou hromadu zahájil ředitel školy Mgr. Libor Fasora a předsedkyně Sdružení pro pořádání
soutěže MMT ČR Jarmila Vondrušková
2) P. Kopecký přednesl hospodaření ,,Sdružení“
3) Schválení rozpočtu
4) Informace o dotacích na soutěž z MŠMT
5) Zhodnocení soutěže MMT ČR
6) Příprava nové soutěže r. 2018 (30.ročník)
7) Ostatní
8) Závěr
1) Valnou hromadu zahájil ředitel školy Mgr. Libor Fasora klipem ze soutěže MMT ČR 2017,
pozdravil přítomné. Dále se ujala slova předsedkyně Sdružení Mgr. Jarmila Vondrušková
2) P. Kopecký přednesl rozbor hospodaření za rok 2017, seznámil zástupce škol s jednotlivými
položkami.
3) Rozbor hospodaření byl schválen.
4) Předsedkyně Sdružení se zúčastnila 16.3.2018 jednání ohledně financování soutěží na
MŠMT. Podala nové informace ohledně financování soutěží , které jsou ve věstníku MŠMT a
dostávají dotace na soutěže.
5) Zhodnocení soutěže MMT ČR 2017: soutěž byla hodnocena velice kladně, všichni se shodli,
že velká deviza celé soutěže je nezávislá odborná porota, která je složena z profesionálů
jednotlivých soutěžních oborů.
Řešení připomínek:
- Jedna škola vznesla připomínku ohledně hodnocení - zda by porota mohla podat velmi
stručně zdůvodnění, proč která kolekce, event. model dostal ocenění.
Valná hromada se dohodla, že bude dále platit stávající model hodnocení – porota si
může kterýkoliv model prohlédnout v šatně, při rovnosti bodů to je povinnost poroty.
Porota je složena pouze z odborníků v daném oborů, je zde věkový průřez od
nejmladších až po starší módní návrháře.
- Připomínka ohledně zákulisí, kde se řadí jednotlivé modely před vstupem na molo –
udělat zákaz průchodu pro žáky, studenty, kteří nejsou modelky a modelové dané
kategorie.

6) Příprava nového ročníku MMT ČR 2018: Soutěž se uskuteční 29.11.2018, přihlášky
musí být odeslány do 17.9.2018, do 15.října 2018 dostanou soutěžící v kategorii oděvy
soutěžní čísla, do 19.11.2018 musí soutěžící odevzdat pořadateli hudbu. (hudba bude
zaslaná e-mailem ve formátu MP3, nebo na CD a pořadatel ji zpracuje do potřebného
formátu. Hudbu bude prosím překontrolována pedagogickým pracovníkem soutěžní školy.

Není v silách organizátora, aby jednotlivým žákům několikrát vracel hudbu z důvodu
špatného formátu nebo špatné nahrávky. Budou zachovány 3 soutěžní sekce: oděvní,
kosmetická, kadeřnická. Celou soutěž budou hodnotit profesionální návrháři a stylisté,

nejlepší vizážisté a kadeřníci z celé ČR.
Vyhlášené témata soutěže – podrobné propozice budou umístěné na webové stránce
soutěže.
Oděvní sekce: 7 kategorii
- Volná mladá móda – DENIM
- Společenské oděvy – SOUMRAK
- Sportovní oděvy a prádlo
- Oděvní doplňky
- Pokrývky hlavy
- EMOCE (týmová práce nahradí Trnité motivy)
- PŘÍRODNINY (nahradí kolekci Potisky a koláže)
Kosmetická sekce: 3 kategorie
Make-up: Omámený DISCO stylem roku 2018
Ponořme se do krás holografických odlesků, kombinací možného s nemožným.
Holografické odlesky nám utváří krásné propojení různých barevných odstínů.
Užijme si čistotu jasných, temných a především zářivých barev.
Inspirace se skrývá všude kolem nás.
- Nail-art: Komiks
- Facepainting: Komiks
Kadeřnická sekce: 3 kategorie
-

Dámský účes: Alžběta I. – Zlatý věk (historický)

-

Dámský fantazijní účes: Mystická Elfka

7) Ostatní:
proběhla diskuze ohledně příjímacího řízení na jednotlivých školách. Zda budeme mít dostatek
žáků, studentů na další ročník naší soutěže.

9) Závěr – Závěr provedla předsedkyně Sdružení Jarmila Vondrušková

-

Ostatní: proběhla diskuze ohledně příjímacího řízení na jednotlivých školách. Zda budeme mít
dostatek žáků, studentů na další ročník naší soutěže.
7) Oběd
8) Na závěr p. předsedkyně poděkovala všem přítomným za spolupráci a za účast na ,,Valné
hromadě“
1) Zapsala Mgr.

