
 
 
INFORMAČNÍ SERVIS – Mladý módní tvůrce ČR 2021 
Termín: 2.12.2021 
Dislokace: DKO, s. r. o., Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava  
Pořadatel: Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR,z.s.  
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  
Soutěž Mladý módní tvůrce ČR je soutěž, která je určena studentům středních škol, jež studují v 
řádném denním studiu oboru vzdělání Krejčí, Modelářství a návrhářství oděvů, Textilnictví, 
Oděvnictví, Výroba textilii, Obuvnictví….. (všechny obory související s oděvní tvorbou), dále 
obor vzdělání Kadeřník a obor vzdělání Kosmetické služby. Soutěž Mladý módní tvůrce ČR se 
koná pravidelně 1× ročně.  
Do soutěže se přihlašují školy, které jsou členy Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a další 
školská zařízení, která vyučují uvedené obory. 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 1 – dámská disciplína, živý model  
1 účastník kategorie účesová tvorba 2 – dámská disciplína, živý model  
1 účastník kategorie kosmetická torba – Nail-art  
1 účastník kategorie kosmetická torba – Facepainting  
1 účastník kategorie dekorativní kosmetika – Make -up 
 
Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Hodnocení provádí 
jednotlivé odborné hodnotitelské komise podle soutěžního řádu. Pořádající škola zajišťuje 
organizační podmínky soutěže ve spolupráci se členy Sdružení pro pořádání soutěže Mladý 
módní tvůrce ČR,z.s. 
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava sídlo: Karoliny Světlé 4428/2 Jihlava  

 

3 Termín soutěže  
Oděvní tvorba (všechny kategorie) 2.12.2021 

Účesová tvorba (všechny kategorie) 2.12.2021 

Kosmetická tvorba (všechny kategorie) 2.12.2021 



4 Pravidla hodnocení  
Hodnocení provádí plně odborná porota, složena z nejlepších odborníků v daném oboru z celé 
ČR.  Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády a hodnotící tabulky soutěže Mladý 
módní tvůrce ČR.  

 
5 Ocenění  
Pro nejlepší tři účastníky soutěže v každé soutěžní kategorii budou připravena ocenění podle 
počtu získaných bodů: diplom, keramická soška s umístěním nebo pohár, věcná cena. 
Organizátor soutěže může rozhodnout při vyšším počtu soutěžících v dané kategorii o udělení 
diplomu a věcných cen i u čtvrtého a pátého místa. 
 

6 Termín pro zasílání přihlášek na soutěž  
Termín podání a uzavření přihlášek je do 15.10.2021 

 
7 Adresa pro zasílání přihlášek:  
Přihlášky žáků na soutěž, zasílejte elektronicky na adresu organizátora soutěže - odkaz na 
přihlašovací formulář:  
https://www.ozs-ji.cz/mmtcr/index.php?stranka=84 

 
8 Příspěvek na soutěž  
Příspěvek na soutěž kadeřnická a kosmetická tvorba: 500,-- Kč/žák za disciplínu. Příspěvek bude 
uhrazen fakturou zaslanou předem v listopadu 2021 po uzávěrce přihlášek na email uvedený v 
online formuláři, v případě neúčasti se příspěvek na soutěž nevrací.  
Příspěvek na soutěž oděvní tvorba: 900,-Kč tři vstupy na molo, každý další vstup na molo               
500,-Kč ( nejedná se o každý jednotlivý model, ale o vstup na molo –  v propozicích oděvní tvorby 
je u každé soutěžní kategorie uvedeno kolik modelů může být na mole, aby to byl jeden vstup. 

 
9 Pořadatel  
Pořadatelem soutěže je Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR,z.s.  Organizátor 
soutěže je:  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 

Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava OA, VOŠZ 
a SZŠ, SOŠS Jihlava sídlo: Karoliny Světlé 4428/2 Jihlava  

https://www.ozs-ji.cz/mmtcr/index.php?stranka=84


 

10 Ubytování:  
Nabízíme několik možností:  
Penzion Atlet penzion-jihlava.cz Mlýnská 421/2, 586 01 Jihlava penzion-atlet@seznam.cz +420 
608 206 305  

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

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  

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

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

11 Veškeré další informace budeme postupně přidávat na webovou stránku 

soutěže MMT ČR: www.ozs-ji.cz/mmtcr  
 

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  
Pořadatel: Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR,z.s. 
Mgr. Jarmila Vondrušková mobil: 603 877 496, e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz                

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava sídlo: Karoliny Světlé 4428/2 Jihlava  
Bc. Hana Lavická mobil:     e-mail:hana.lavicka@ozs-ji.cz 

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


