
 
 

                        25. ročník soutěže  MMT ČR 2013 

                                INFORMAČNÍ  SERVIS          

 
Termín :           12.12.2013 

                   
Dislokace:         DK Jihlava, Tolstého 2 

 

Pořadatel:          Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR 

 

Spolupořadatel: MŠMT 

 

Organizátor:     Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 58601 Jihlava 

 

1)  Charakteristika soutěže : 

 

Soutěž Mladý módní tvůrce je určena všem studentům středních škol a učilišť, kteří studují 

v řádném denním studiu. Věk soutěžících je stanoven do 21 let. 

Své soutěžící do soutěže vysílají jednotlivé školy. Počet soutěžících z jedné školy stanoví 

organizátor soutěže na základě počtu přihlášek. 

 

2) Soutěže se může zúčastnit : 

 

Oděvní tvorba: 

1  kolekce  (1 vstup na molo) Volná mladá móda ( max. 5 modelů na mole) 

x  kolekcí ( libovolný počet vstupů na molo) Společenské oděvy 1 vstup na molo ( max. 5   

    modelů na mole) 

x  kolekcí ( libovolný počet vstupů na molo) Sportovní oděvy a prádlo 1 vstup na  

    molo(max. 5 modelů na mole) 

x  modelů ( 1 vstup na molo – 1 model) Oděvní doplňky 

1  kolekce  (1 vstup na molo) Tonak ( max. 5 modelů na mole) 

x  modelů ( 1 vstup na molo – 1 model) Mořské hlubiny 

x  modelů ( 1 vstup na molo – 1 model) Model k nakousnutí 

 

Kadeřnická (účesová tvorba): 

1  soutěžící v kategorie – účesová tvorba ,,EMO“-  dámský střih s úpravou   

1  soutěžící v kategorie – účesová tvorba  Extravagantní výčes z dlouhých vlasů   

    inspirovaný rokokem 
 

Kosmetická tvorba: 

1  soutěžící v kategorie – dekorativní kosmetika Cesta kolem světa 

1  soutěžící v kategorie – Nail-Art   Cesta kolem světa 



Informace o navýšení počtu soutěžících v kadeřnické a kosmetické tvorbě podá 

předsedkyně sdružení MMT ČR telefonicky nebo e-mailem. 
 

Míchání nápojů: 

1 soutěžící 

 

Počet soutěžících u kadeřnické, kosmetické tvorby a u míchání nápojů může být navýšen na 

základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí jednotlivé hodnotitelské komise podle 

soutěžního řádu. 

 

3) Termín soutěže 

 

Termín soutěže byl stanoven s ohledem na ostatní soutěže studentů v ČR a zahraničí. Po celou 

dobu soutěží mohou studenti a pedagogický doprovod sledovat vybrané soutěžní kategorie dle 

vlastního výběru. 

Oděvní tvorba                           12.12.2013 ( čtvrtek) 

Kadeřnická (účesová) tvorba    12.12.2013 

Kosmetická tvorba                    12.12.2013 

Míchání nápojů                         12.12.2013 

 

4) Pravidla hodnocení 

 

Oděvní tvorba – hodnotitelé všech 7 kolekcí jsou odborníci z praxe – přední módní návrháři,    

                           stylisté ČR. 

Kadeřnická (účesová tvorba) – zúčastněné školy mají právo vyslat vždy 1 hodnotitele do  

                           každé kategorie. Hodnotitelé by měli mít hodnotitelský průkaz. 

Kosmetická tvorba (dekorativní kosmetika) - zúčastněné školy mají právo vyslat vždy 1  

                           hodnotitele do každé kategorie. Hodnotitelé by měli mít hodnotitelský  

                           průkaz. 

Kosmetická tvorba (Nail-Art) - zúčastněné školy mají právo vyslat vždy 1  hodnotitele do  

                           každé kategorie. Hodnotitelé by měli mít hodnotitelský průkaz. 

Míchání nápojů – hodnotitelé jsou odborníci z praxe na danou tématiku. 

 

5) Ocenění 

 

První tři soutěžící v každé soutěžní  kategorii získají keramickou sošku (  symbol MMT ČR) 

+ dárky od sponzorů. Pokud bude některá s kategorií více obsazena může organizátor 

rozhodnout, že ocenění získá i  4. a 5. místo. 

 

6) Přihlášky na soutěž 

 

Termín podání a uzavření přihlášek je 30.9.2013 

Harmonogram soutěže a další informace  budou zaslány na e-mail kontaktních osob 

v přihlášce a všechny informace budou  na webových stránkách soutěže MMT ČR:  

www.ssos-ji.cz/mmtcr 

 

Přihlášky zasílejte na adresu:  Mgr. Jarmila Vondrušková 

                                                Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR 

                                                Karoliny Světlé 2 

                                   58601   Jihlava 

http://www.ssos-ji.cz/mmtcr


 

 

7) Startovné 

 

Oděvní  tvorba  500,- Kč (každý soutěžní vstup na molo) 

Kadeřnická tvorba  500,- Kč/ žák za disciplínu 

Kosmetická tvorba  500,-Kč / žák za disciplínu 

 

 

7) Pořadatel  

 

Pořadatelem soutěže je Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, spolupořadatelem je 

MŠMT. 

Organizátorem soutěže je Střední škola obchodu a služeb Jihlava 

 

8) Dotazy a informace k soutěži 

 

Organizační záležitosti soutěže: Mgr.Jarmila Vondrušková  tel: 603877496 

Oděvní tvorba:                            Mgr.Jarmila Vondrušková  tel: 603877496 

Kadeřnická tvorba Extravagantní výčes z dlouhých vlasů  inspirovaný rokokem: 

                                                    Hana Flesarová, Erika Hájková tel: 567 587 426 

Kadeřnická tvorba ,,EMO“-  dámský střih s úpravou:  

                                                     Hana Flesarová, Erika Hájková tel: 567 587 426 

Kosmetická tvorba ( dekorativní kosmetika): Bc.Danuše Bilá tel: 567 587 419 

Kosmetická tvorba (Nail-Art):      Hana Cirhanová tel: 567 587 419 

Míchání nápojů:                             Pavla Davidová 567 587 411 

 

 

 


