
Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a 

kosmetička ČR, konané 2.11.2005 

  

Jednání bylo přítomno 20 škol.  

  

Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň 

  

Přivítání – p. Černý- ředitel SOU a SOŠ potravinářské a služeb Brno 

  

Program : 

  

1. Zahájení  

2. Ustanovení volební komise.  

3. Zpráva o činnosti asociace  

4. Zpráva o hospodaření 

5. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí 

6. Různé 

7. Diskuze 

8. Usnesení 

9. Závěr 

  

Ad 1) Zahájení  

Valnou hromadu zahájil  jednatel Asociace p. Pavel  Chrenka 

  

Ad 2) Ustanovení volební komise 

Byla zvolena volební komise ve složeni – předseda p. Musil, paní Kudelková, paní Sedláková.  

  

Ad 3) Zpráva o činnosti rady Asociace – p. Chrenka 

Rada asociace se sešla 2x, vždy v Brně. Projednávala tyto záležitosti : 

 -Spolupráce s NUOV – byly osobně doručeny připomínky k oborům kadeřník  a kosmetička,    



   zatím bez odezvy. 

- Kvalita 1 – společný projekt s NUOV zaměřený na společné zadání závěrečných zkoušek 

  oboru kadeřník. Gestorská škola Ostrava, řešitelské školy Brno a Jihlava. Je důležité, aby  

  tyto školy přenášely všechny připomínky z Asociace. 

- Příprava soutěže Harmonie 2006.  

- Vzdělávání odborných učitelů oboru kadeřník. Rozbor neúspěchu tohoto školení. 

  

Ad 4) Zpráva o hospodaření  

Příjmy : 3 211,62 Kč  / členské příspěvky placené převodem/  

              3 800,00 Kč /členské příspěvky placené v hotovosti/  

Výdaje: 6 595,20 Kč /náklady na soutěž HARMONIE 2005/  

Zůstatek k  31.10.2005:   11 388,69 Kč  

Zpráva o hospodaření byla schválena. 

  

Návrh na zvýšení členského poplatku z 200 na 300 Kč - schváleno. 

Vybírání příspěvků na účet se neosvědčilo. Návrh platit při startu na soutěži Harmonie - 

schváleno. (ti co se soutěže nezúčastní, pošlou příspěvek na účet). 

  

  

  

  

Ad 5) Zpráva z jednotlivých pracovních sekcí 

Vzdělávací  sekce oboru kadeřník – paní Šrámková 

Proběhlo 5 schůzek. 

 Témata : 

-          Učební plány – připomínkování RVP, snaha o zkvalitnění obsahu odborných 

předmětů. 



-          Tvorba odborných textů –dlouhodobý plán 

-          Žákovské projekty, v letošním roce téma „Mládež a volný čas“. Tento projekt bude 

prezentován v rámci Harmonie, účastnit se může každá škola jedním projektem. 

(formy projektu – dataprojektor, tištěná podoba, fotodokumentace apod.) 

-          Semináře a školení – školení zajištěné školou v Jihlavě se neuskutečnilo. Školení 

bude kráceno na dvoudenní. Návrh posílat pozvánky i poštou, když nedojde potvrzení 

o přijetí pošty. 

-          Příští schůzka sekce v prosinci 2005 

  

Vzdělávací sekce oboru kosmetička – p. Malina 

-          maturitní zkouška. Čeká se na odezvu na návrh maturitní zkoušky, který předložila 

tato sekce (je vyvěšena na www.akakos.ji.cz). Zatím je velmi málo ohlasů, ale je čas 

do 30.11.2005. Zasílat na adresu sousl@iol.cz  

-          odborné semináře nebyly zatím realizovány 

-          spolupráce s kosmetickými firmami 

  

Sekce zahraniční spolupráce – p. Číhal 

-          během uplynulého roku nebyl uskutečněn žádný zahraniční výjezd za Asociaci 

-          fa Schwarzkopf nabídla spolupráci při vzdělávání žáků i odborných učitelů 

-          fa Schwarzkopf nabídla odborné učební texty pro školy 

-          byla nabídnuta pomoc školám při přípravě projektu z Leonarda da Vinci, 

-          na Harmonii 2006 byly pozváni zástupci HK Dolního Rakouska, a jiných 

partnerských škol ze zahraničí 

  

Sekce spolupráce s partnery – p. Lenčo 

  

1. Zpráva o činnosti sekce za období mezi valnými hromadami (16.11.2004 – 2.11.2005)  

  

a)      oblast firemní spolupráce 

mailto:sousl@iol.cz


-          pro soutěž Harmonie 2005 byly zajištěny v rámci sponzorství ceny 

soutěžícím, 

-          ve spolupráci s mnoha konkrétními firmami se AKAKOS  zapojila 

jako společník do celostátního kadeřnicko-kosmetického veletrhu 

ŽENA   a INSPIRACE (18. – 20.11.2005, Havířov) 

  

b)     oblast institucionální spolupráce s MŠMT 

-          podařilo se zařadit celostátní soutěž oborů kadeřník, kosmetička 

Harmonie 2006 do Věstníku MŠMT – kategorie C74 – Další soutěže 

celostátního charakteru (vyšlo ve Věstníku MŠMT sešit 7/2005) 

  

c)      oblast spolupráce mezi školami 

-          podařilo se vytvořit tradici celostátního mistrovství ČR středních 

škol oborů kadeřník, kosmetička, 

-          rozvíjí se také individuální spolupráce mezi školami (např. 

spoluúčast škol – členů asociace na veletrhu Žena a inspirace 2005 

atd.) 

  

d)     oblast spolupráce s médií 

-          je funkční mediální komunikace prostřednictvím webových stránek 

www.akakos.ji.cz 

-          byla zajištěna regionální medializace celostátní soutěže Harmonie 

2005 

  

2. Hlavní úkoly sekce na další období 

  

a)      oblast firemní spolupráce 

-          zajistit reklamní partnery a sponzory pro 3. ročník celostátní soutěže 

žáků středních škol oborů kadeřník, kosmetička Harmonie 2006, 

-          úspěšně prezentovat Asociaci AKAKOS na celostátním veletrhu 

Žena a inspirace v Havířově ve dnech 18. – 20.11.2005 a pokusit se 

navázat spolupráci s dalšími partnery 

http://www.akakos.ji.cz/


  

b)     oblast institucionální spolupráce s MŠMT 

-          zahájit vyjednávání s MŠMT o zařazení soutěže Harmonie do 

Věstníku MŠMT, kategorie B případně A 

  

c)      oblast spolupráce mezi školami 

-          zajistit maximálně možný počet středních škol oborů kadeřník, 

kosmetička pro soutěž Harmonie 2006 a tím rozvíjet tradici této 

soutěže 

-          nadále rozvíjet individuální spolupráci mezi školami s obory 

kadeřník, kosmetička prostřednictvím konkrétních regionálních i 

nadregionálních projektů 

  

d)     oblast mediální spolupráce 

-          zajistit mediální prezentaci asociace na webových stránkách 

celostátního veletrhu kadeřnictví a kosmetiky Žena a inspirace 

www.zenain.com, 

-          realizovat mediální prezentaci asociace AKAKOS na odborných 

seminářích v rámci veletrhu Žena a inspirace dne 18.11.2005 

v Havířově, 

-          pokusit se zajistit nadregionální případně celostátní medializaci 

soutěže Harmonie 2006, 

-          aktualizovat webové stránky asociace a veškeré kontakty včetně 

odkazů na webové stránky jednotlivých škol a zvýšit sledovanost 

těchto stránek všemi členy asociace (na jednotlivých webových 

stránkách škol – členů asociace zřídit odkaz s ikonou na 

www.akakos.ji.cz), 

-          zlepšit grafickou úpravu webových stránek asociace 
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Aktualizace www stránek, odkazy na stránky škol - školy, které mají zájem, pošlou odkazy na 

své stránky na adresu jelinkova@sous.ji.cz. Je nutné zlepšit grafickou úroveň těchto stránek.  

Valná hromada navrhuje, aby si členové asociace umístili odkaz na svých www stránkách na 

stránky asociace. 

Závěr – valná hromada nesouhlasí s placením odborníka na tvorbu www stránek Asociace. 

Do 30.11. budou školy zasílat návrhy na úpravu webových stránek Asociace na adresu 

jelinkova@sous.ji.cz. 

Návrh na sloučení této sekce a sekce zahraniční – schváleno valnou hromadou. 

  

Sekce soutěžní – p. Černý, paní Mertlíková 

  

Harmonie 2006 – 24. 3. 2006 – SOU a SOŠ potravinářské a služeb, Brno. Technické zázemí 

bude na stejné úrovni jako v loňském roce.  V letošním roce nebude přímý přenos přes 

Internet - příliš drahé. Propozice na soutěž Harmonie 2006 budou umístěny na webových 

stránkách Asociace.  

Výběr témat pro Harmonii 2006 oboru kadeřník – Móda ulice (obě kategorie), obor 

kosmetička – současné pojetí Hippies – témata vybírala odborná komise pod vedením pí. 

Mertlíkové 

Zhodnocení loňského ročníku – pí. Mertlíková 

Zápory :  

-          komunikace se školami – propozice soutěže se nedostaly k odpovědným osobám, 

které zodpovídají na daných školách za soutěž 

-          málo čestných hostů 

-          zasedání Rady Asociace v průběhu soutěže 

-          nesrovnalosti v hodnocení kosmetiček  

  

Klady : 

-          účast 33 škol 

-          dostatek zástupců do poroty 

-          dobrá medializace 



-          věcné dary od sponzorů 

-          členské poplatky se vybírají při registraci 

-          výborné zázemí hostitelské školy 

  

Řešení stížnosti na organizaci soutěže ze strany střední školy z Třebíče. Na tuto stížnost byla 

dána odpověď. 

  

Ad 6) Různé 

-          změny adres – nahlásit pí. Jelínkové jelinkova@sous.ji.cz  

-          rozdání členských listů 

-          regionální kolo ve Vítkově – nebude 

-          regionální kolo v Jihlavě – 8.12.2005 

-          pozvánka na Kalibr Cup 

-          prezentace Asociace na veletrhu Žena a inspirace, který se bude konat 18. – 20. 11. 

2005 v Havířově 

  

ad 7) Diskuze 

-          propozice soutěže Harmonie 2006 obor kadeřník 

  

  

ad 8) Usnesení 

  

Usnesení z Valné hromady Asociace ze dne 2. 11. 2005-11-04 

Na Valné hromadě je přítomno 20 škol, 2 školy jsou omluveny, neomluveno 18 škol. Valná 

hromada je usnášení schopná.  

1. Valná hromada schvaluje : 

a)      program jednání  
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 pro 20   proti  0   zdrželo se 0 

  

b)      volební komisi ve složení p. Musil, pí. Kudelková, pí. Sedláková 

 pro 20  proti 0   zdrželo se 0 

  

c)      zprávu o činnosti Asociace 

 pro 20  proti  0  zdrželo se 0 

  

d)     zprávu o hospodaření Asociace 

 pro 20  proti 0  zdrželo se 0 

  

e)      návrh na zvýšení členského příspěvku o 100,-- Kč 

 pro 20  proti 0  zdrželo se  0 

  

f)       zprávu o činnosti pracovních sekcí 

 pro 20  proti  0  zdrželo se 0 

  

g)      návrh na sloučení sekce zahraniční spolupráce a sekce spolupráce s partnery 

 pro 20  proti  0  zdrželo se 0 

  

h)      návrh na proplacení funkce webmastra stránek Asociace 

 pro 0  proti   20  zdrželo se 0 

  

2. Valná hromada bere na vědomí  

 Propozice k soutěži Harmonie 2006  



  Pro 20  proti  0  zdrželo se 0 

  

  

Ad 9) Závěr – p. Chrenka 

Poděkování všem členům Asociace za činnost v roce 2005, obzvláště členům Rady Asociace, 

vedoucím pracovních sekcí, řediteli SOU a SOŠ Brno p. Černému za poskytnutí prostor a 

služeb při zasedání Rady Asociace a při konání Valné hromady 

  

Zapsal : Mgr. František Číhal 

  

Kontroloval : Mgr. Pavel Chrenka 

  

  

V Brně 2. 11. 2005 

 


