
Valná hromada Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR 9.3.2023 

Program, Valné hromady“: 

1)Zahájení  

2) Rozpočet a vyúčtování soutěže MMT ČR 2022 

3) Zhodnocení soutěže MMT ČR 2022 

4) Návrhy nového loga MMT ČR  

5) Soutěžní kategorie na soutěž MMT ČR 2023 

6) Návrh nových 2 kolekcí v oděvní tvorbě 

 7) Ostatní 

8) Usnesení 

9) Závěr 

Valná hromada Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR 9.3.2023  

ZÁPIS: 

1) Zahájení, Valné hromady 

Valnou hromadu zahájila Jarmila Vondrušková, Mgr. 

Přivítala zástupce zúčastněných škol, dále ředitele školy OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava Mgr. Libora 

Fasoru a zástupce Mgr. Miroslava Šoukala, paní ředitelku SUPŠ Jihlava-Helenin MgrA. Silvii 

Čermákovou. 

- Prvním bodem bylo schválení programu valné hromady. Program byl schválen. 

- Zapisovatelkou byla pověřena Bc. Hana Lavická 

- Mimo daný program požádali dva studenti ze OA, SOŠ a SOU Třeboň o možnost sdělení 

připomínky k některým předvedeným soutěžním kolekcím. (valná hromada to studentům 

umožnila). Jednalo se o to, že některé vítězné kolekce, byly opět předvedené na soutěži MMT ČR a 

byly oceněné.  

- Valná hromada se připomínkou zabývala, po debatě rozhodla, že školy, které se budou účastnit se 

svými kolekcemi soutěže MMT ČR, dodají čestné prohlášení, že kolekce se kterými vystoupí 

nebyly oceněny v jiných soutěžích. Dále před soutěží dodají fotografie soutěžních modelů. (datum 

bude upřesněn v informacích, které budou zaslány na jednotlivé školy). 

Jarmila Vondrušková seznámila členy Sdružení s novou nastávající předsedkyní spolku MgA. 

Miloslavou Svobodovou. Pohovořila o náročném převodu spolku na nové vedení. 

2) Informace o účetní uzávěrce a celkovém vyúčtování soutěže MMT ČR 2022 

Soutěž proběhla v listopadu za podpory MŠMT ČR a financování spolku. 

Jarmila Vondrušková seznámila přítomné s jednotlivými položkami.  

K financování nebyly žádné připomínka  

3) Zhodnocení soutěže MMT ČR 

Soutěž v roce 2022 byla vyhlášena Sdružením pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z.s.  

Organizaci zajistila OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, Jihlava a SUPŠ, Hálkova 42, 

586 03 Jihlava – Helenin 

Soutěž byla hodnocená velmi kladně.  

4) Návrhy na nového logo spolku – Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR  

MgA. Miloslava Svobodová – SUPŠ Jihlava – Helenin, představila návrhy třech pracovních verzí. 

Spolek odhlasoval logo č. 3 s tím, že logo bude dopracováno do závěrečné podoby. 

5) Soutěžní témata 2023 

Témata kadeřnické části: 

• Královský ples  

• Avatar 

 Témata kosmetické části: 



- Fantazijní líčení   Ve víru tance 

- Facepaiting    Krásy exotického ostrova 

- Nail – art    Krásy exotického ostrova 

 

6) Návrh nových 2 kolekcí v oděvní tvorbě 

 

Témata v oděvní části: 

- Týmová práce:  Chaos (příprava propozic) 

- Eko :   Druhý život papíru – 50% papíru (příprava propozic) 

Ostatní kolekce: Volná mladá móda, Společenské oděvy, Sport a prádlo, Pokrývky hlavy, Oděvní 

doplňk    

7) Ostatní 

Všichni se vyjádřili o soutěži, hodnotili ji jako velký přínos pro žáky a studenty. Po odborné stránce 

vidí práci žáků z ostatních škol a srovnávají kvalitu odvedené práce. 

Je to velká motivace pro žáky, kteří se chtějí ve svém oboru neustále zlepšovat 

Soutěže MMT ČR se účastní žáci a studenti z celé ČR, naší prioritou je, aby co nejvíce těchto žáků 

(studentů), zůstalo v e vybraném učebním nebo studijním oboru. 

8)  Usnesení 

Valná hromada odsouhlasila jednotlivé body programu, hlasování proběhlo u každého bodu samostatně: 

- Program valné hromady 

- Finanční rozvaha soutěže 

- Nové logo 

- Nové témata 

Organizační změny v pořádání soutěže MMT ČR: souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ Spolku, 

nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 

      9) Závěr Valné hromady Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z.s. 

Jarmila Vondrušková a nová předsedkyně Sdružení Miloslava Svobodová  poděkovaly přítomným za účast na 

,,Valné hromadě“ Spolku. Soutěž MMT 2023 se bude konat 30.11.2023 

Zapsala: Bc. Hana Lavická 

 

 


