
Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, 

konané 16. 11. 2006 

 

    Jednání bylo přítomno 21 škol: 

 

    Brno - Charbulova, Lanškroun, Ostrava, Jihlava, Bohumín, Havířov-Prostřední Suchá, 

Prostějov, Frýdek Místek, Hradec Králové, Žďár nad Sázavou, 

    Znojmo, Plzeň, Děčín, Polička, Kadaň, Vizovice, Lomnice, České Budějovice, Pelhřimov, 

Vítkov-Podhradí, Břeclav 

 

    Přivítání - MVDr. Černý- ředitel SOU a SOŠ potravinářské a služeb Brno 

 

 

    Program :           

 

     1. Zahájení 

     2. Ustanovení volební komise. 

     3. Zpráva o činnosti Rady aAsociace 

     4. Zpráva o hospodaření 

     5. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí 

     6. Harmonie 2007 

     7. Vyhodnocení projektu Kvalita I 

     8. Různé 

     9. Diskuze 

     10. Usnesení 

     11. Závěr 

 

 

    Ad 1) Zahájení     

 

    Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel Chrenka, seznámení s programem 

 

    Ad 2) Ustanovení volební komise 
 

    Byla zvolena mandátová volební komise ve složení - předseda Mgr. Číhal, Mgr. Plášil, 

Mgr. Malina 

    Návrhová komise ve složení - předseda ing. Baričák, ing. Vavrla, ing. Smetana 

 

    Ad 3) Zpráva o činnosti Rady Asociace - p. Chrenka     

 

    Plnění usnesení z Valné hromady konané 2. 11. 2005 - úkol svolat Valnou hromadu do 

konce listopadu 2006 - úkol splněn. 

    Počet členů Asociace 43 škol , členský poplatek za rok 2006 zaplatilo pouze 34 škol. 

    Rada Asociace se sešla v roce 2006 celkem 2 x , a to 23. 3. a 5. 10.2006 

 

    Účast škol, které tvoří Radu na jejím zasedání od roku 2004 až do roku 2006 

 

 

         5 škol 100 % účast - Ostrava, Jihlava, Brno, Vizovice, Havířov 

    3 školy 83 % účast - Frýdek Místek, Hradec Králové, Lanškroun 



    4 školy 66 % účast - Hodonín, Žďár nad Sázavou, Plzeň, České Budějovice 

    1 škola 50 % účast - Liberec 

    Zasedání Rady 3. 3. a 15. 9. 2004, 15. 3. a 5. 10. 2005, 23. 3. a 5. 10. 2006 

 

    V průběhu roku 2006 se podařilo zajistit : 

 

     * Proškolení hodnotitelů oboru kosmetička 

     * Zorganizování Mistrovství republiky Harmonie 2006 a prezentace žákovských projektů 

     * Dostat soutěž harmonie do kategorie C - podpora soutěží a přehlídek v zájmu vzdělávání 

pro školní rok 2006/2007 

     * Nepřímý podíl Asociace na jednotném zadání závěrečných zkoušek oboru kadeřník - 

nestorská škola Ostrava, řešitelské školy Jihlava, Brno a dalších 12 pilotních škol 

 

    Co se nepodařilo zajistit: 

     * Proškolení hodnotitelů oboru kadeřník z důvodu nemoci školitelů 

     * Vzdělávací akci firmy Schwarzkopf - nelze uskutečnit v rámci celé Asociace, ale jen po 

jednotlivých regionech vzhledem k omezeném počtu účastníků školení.  

 

 

    Škola si může toto školení objednat u pí. Brejchové tel. 220 101 306, e-mail: 

edita.brejchova@cz.henkel.com 

     * Nízká kvalita obsluhy webových stránek Asociace - chystá se zlepšení, nový webmaster 

     * Špatná spolupráce se členy asociace v rámci komunikace, např. nedodání změn názvu 

školy, nezasílání podnětů, nápadů, nesledování webových stránek 

     * nedostatečné vzdělávání pedagogických pracovníků oborů kadeřník, kosmetička 

     * nízká podpora Asociace z pozice ředitelů škol 

 

 

    Ad 4) Zpráva o hospodaření - MVDr. Černý 

 

     Příjmy : 

 

    Příjmy AKAKOSu se skládají z členských příspěvků. Členské příspěvky jsou vybírané v 

hotovosti při soutěži Harmonie 

     Příjmy v roce 2006 : 8.400,-- Kč hotově + 600,-- Kč převodem na účet 

 

     Výdaje : 

 

     Výdaje AKAKOSu se skládají ze 2 položek - platba zahraničního zájezdu 

    pro vítěze soutěže Harmonie 2006 a poplatky za bankovní transakce      Výdaje v roce 2006 

: 4.290,48 Kč 

 

     Celkem : 

 

 

     Zůstatek z roku 2005 ……………… 11.388,69 Kč 

 

     Příjmy ……………………………………. 9.000,-- Kč  

 

     Výdaje ……………………………………. 4.290,-- Kč 



 

     Zůstatek …………………………………… 16.098,21 Kč 

 

 

 

    Ad 5) Zpráva z jednotlivých pracovních sekcí 

 

    Vzdělávací sekce oboru kadeřník - Mgr. Šrámková 

 

    1. Příprava soutěže kadeřníků - Harmonie 2007 

 

     Účastníci schůzky kadeřnické sekce , která se konala dne 12. 10. 2006,se po delší diskuzi 

shodli na zadání soutěžních témat pro pánskou a dámskou kategorii a jejich podmínkách: 

 

     a) pánský střih s módní úpravou 

     b) Action styl - účes vytvořený z krátkých vlasů s možností obohacení delšími partiemi 

 

     Zadání s podmínkami rozešle Ing. Mertlíková Miroslava. 

 

     Za pánskou kategorii je garantem a zároveň komisařem p. Jiřina Urbanczyková, 

     SOŠ a SOU obchodu a služeb Havířov-Prostřední Suchá 

     Tel.: 597 578 824-6      Op.havirov@centrum.cz 

 

     Za dámskou kategorii: Bc. Zdeňka Čejková, Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

     tel. 577 141 460, příp. mobil 604 359 191 

     e-mail: ludmila.sramkova@souviz.zlinedu.cz 

 

     2. Školení hodnotitelů a hodnocení při soutěži 

 

     a) projedná se na Valné hromadě vzhledem k připomínkám účastníků: 

     - průkazy hodnotitelů jsou platné, návrh provést školení příští rok 

     - školení provést v jednom dni 

     b) do průkazů hodnotitelů zapisovat, kdy hodnotil 

     c) zavést funkci komisaře - zodpovídá za práci hodnotitelské komise ( viz výše) 

     d) členové hodnotitelské komise budou vylosování v den soutěže z řad hodnotitelů 

přihlášených školou ( musí mít průkaz A) 

     e) hodnotitelé budou během soutěže sledovat práci soutěžících 

     f) odsouhlasená změna - při sčítání bodů od jednotlivých hodnotitelů se škrtá nejvyšší a 

nejnižší hodnota.  

     V případě, že se ze zbylých hodnot některá liší o více jak dva body proti průměru( 

vypočtenému z bodů po vyškrtnutí), bude tato nahrazena průměrem. 

 

     3. Hodnocení projektu Kvalita 1: 

     Účastníci byli seznámeni se zadáním projektu a s jeho organizací. 

     (Internet www.kvalita1.cz) 

     - připomínky k hodnocení jednotlivých částí zúčastněné školy poslaly na NUOV, 

     školy se vcelku na hodnocení shodly 

 

     Pro šk. rok 2006/2007 jsou přihlášky uzavřené . 

 



     4. Žákovské projekty: 

 

     - Doplněno a odsouhlaseno téma, které bylo navrženo již při Harmonii 2006 - Účesy 

inspirované hudbou - informace na stránkách AKAKOS 

     - školy se mohou přihlásit současně s přihlášením na soutěž 

     - garantem je Mgr. Šrámková Ludmila, tel. 577 599 321 

 

     Vzdělávací sekce oboru kosmetička - Mgr. Malina 

     * příprava maturitních zkoušek - jednotlivé školy si maturitní otázky dělají samy 

     * otázka uplatnění absolventek oboru kosmetička 

     * realizace odborného semináře v Hradci Králové - problematika oboru kosmetička + 

dermatologická přednáška 

     * otázka mladých hodnotitelů - hodnotitel by měl mít 5 let odborné praxe 

 

 

     Sekce spolupráce s partnery - Mgr. Lenčo 
 

     1. Oblast firemní spolupráce 

 

     Zajištění spolupráce s firmami v rámci spolupráce soutěže Harmonie 2006 

     Jménem AKAKOSu bylo v loňském roce osloveno celkem 15 partnerů : 

 

 

     * WELLACZ, s.r.o. 

     * Schwarzkops professional Henkel ČR s.r.o. 

     * LONDA Kosmetika s.r.o. 

     * L´Oreal Česká republika s.r.o. 

     * Ilirija CZ s.r.o. 

     * RYOR s.r.o. 

     * KAMAK - Ilona Kolářová 

        * For Life spol s.r.o. 

     * Primavera Andorrana 

     * Šubert professional - generální sponzor 60.000,-- Kč 

     * Fa Anevi, Brno 

     * APAS Brno 

     * Kadeřnické potřeby, Brno 

     * Kadeřnické potřeby, Vyškov 

     * Fa CEDRO SOLE, Velký Újezd 

 

 

     Všechny oslovené firmy ochotně přispěly, a to věcnými dary pro první tři účastníky v 

každé soutěžní kategorii. Výše věcných darů byla v rozmezí cca 5 - 10.000,- Kč. 

     Většina z oslovených firem nepožadovala písemnou smlouvu a zároveň sama 

zorganizovala dodání darů do Brna. Přestože byly všem nabídnuty prezentační a reklamní 

prostory, většina využila pouze reklamní formu. 

 

     Během oslovování firem docházelo k těmto organizačním problémům : 

 

     1. najít kompetentní osobu 

     2. následné odkazování na regionálního zástupce 



 

     Pro další úspěšnou spolupráci jak se stávajícími, tak potencionálními dalšími partnery je 

vhodné se zaměřit na : 

 

     * udržování průběžné spolupráce a komunikace asociace AKAKOS s partnery 

     * zvýraznění významu a kreditu soutěží oborů kadeřník, kosmetička zajištěním účasti 

pokud možno všech škol 

     * rozšíření Harmonie na mezinárodní úroveň 

     * dostat sponzory do časopisů a novin (školních, regionálních), na webové stránky 

asociace AKAKOS 

     * v případě realizace soutěže Harmonie na veletrhu KABO 2007 lze očekávat větší prestiž 

a organizační náročnost Harmonie 

     * podporu ze strany MŠMT 

 

 

     Bez ohledu na výše uvedené lze předpokládat, že většina firem bude mít i nadále zájem 

sponzorsky se podílet na soutěži Harmonie 2007. 

 

     - úspěšná prezentace asociace AKAKOS na celostátním veletrhu kadeřnických a 

kosmetických služeb Žena a inspirace ve dnech 18.-20.11.2005 v Havířově (ročník 2006 byl 

zrušen) 

 

     úkol pro následující období: 

 

     - zajistit vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň sponzorů na soutěž Harmonie 2007 

 

     2. Oblast spolupráce s MŠMT 

 

     - zatím neúspěšně proběhlo v dubnu 2006 jednání na MŠMT o zařazení soutěže Harmonie 

2007 do Věstníku MŠMT 

     - soutěže kategorie typu B nebo A (soutěž zůstává zařazena v kategorii C) 

     úkol: 

 

     - vést další jednání s MŠMT o zařazení soutěže Harmonie do kategorie A nebo B soutěží 

vyhlašovaných  

     ve Věstníku MŠMT ( cíl: získání státní dotace na soutěž ) 

 

 

     3. Oblast spolupráce mezi školami 

 

     - zajištění tradice soutěže Harmonie případně jiných soutěží ( např.Calibr Cup ) jako 

nástroj trvalé spolupráce mezi školami 

     - rozvoj regionální spolupráce mezi školami 

 

     úkol: 

 

     - pro soutěž Harmonie 2007 zajistit účast zahraničních škol s obory kadeřník, kosmetička 

 

 

     4. Oblast mediální spolupráce 



 

     - proběhla mediální a webová prezentace účasti AKAKOS na veletrhu Žena a inspirace 

2005 

     - aktualizace webových stránek AKAKOS - kontakty aktualizovali jen někteří členové 

asociace 

 

     úkoly: 

 

     - aktualizovat webové stránky AKAKOSU (všechny školy - členové asociace) 

     - zajistit medializaci soutěže Harmonie 2007 

 

 

     5. Různé 

 

 

     - Informace školám o možnosti spolupráce s Národní agenturou Socrates v rámci projektu 

FM EHP/NORSKA s možností získat dotace 

     na vzdělávací projekty škol z finančních zdrojů mimo EU (www.socrates.cz) 

 

     Sekce soutěžní - MVDr. Černý 

 

     * vyúčtování Harmonie 2006 - přednesla ing. Mertlíková 

Příjmy: Výdaje: 

Startovné ………………16.100,--  Poštovné …………….3.210,-- 

 
Materiál ……………...8.830,-- 

 
Občerstvení …………16.250,-- 

 
Ceny ………………...13.700,-- 

 
Technic.zajištění …….36.250,-- 

 
Dohody ………………4.000,-- 

Celkem 16.100,--  Celkem 82.240,-- 

 

 

 

    Rozdíl 66.140,-- Kč zaplatila SOŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno. 

 

    ad 6) Harmonie 2007 

 

    ;Pořadatelé:  

    Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR 

     Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 

 

     

 

     1. Základní údaje 



     2. Charakteristika soutěže 

     3. Pořadatel 

     4. Termín k 

     5. Kontakty 

 

 

    B. Soutěž: 

 

     6. Soutěžní kategorie a propozice 

     7. Pravidla hodnocení 

     8. Platby 

     9. Ubytování 

     10. Přihlášky 

 

 

    Základní údaje 

 

    Název: HARMONIE 2007 

    Podtitul: Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

    Termín: 4. ročník - 15. února 2007 

    Dislokace: Veletrhy Brno, a. s. - výstaviště 

    Pořadatel: Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička 

    Organizátor: Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 

 

 

    A 2: Charakteristika soutěže 

 

    Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE je soutěž, která je 

určena studentům středních škol, jež studují v řádném denním studiu tříletý učební obor 

kadeřník  

    nebo čtyřletý studijní obor kosmetička a v termínu konání soutěže jsou žáky přihlášené 

školy. Mistrovství republiky se koná pravidelně 1× ročně. 

 

    Do soutěže se přihlašují členové Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička 

(AKAKOS) a další školská zařízení, která vyučují obory kadeřník a kosmetička.  

    Školy vysílají svoje reprezentanty. Počet soutěžících z jedné školy stanoví organizační 

výbor soutěže na základě počtu přihlášek. 

 

    Vzhledem k účasti v minulých letech je předběžně stanoven počet soutěžících: 

         1 účastník kategorie účesová tvorba 

         1 účastník kategorie dekorativní kosmetika 

    Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. 

    Téma soutěže a soutěžní propozice připravují pověření zástupci škol, které jsou členy Rady 

AKAKOSu. Témata a propozice jsou schvalována Radou AKAKOSu a Valnou hromadou 



AKAKOSu. 

    Hodnocení provádí jednotlivé hodnotitelské komise v počtu 7 hodnotitelů, za práci 

hodnotitelů zodpovídá předseda komise, kontrolu provádí komisař.  

    Pravidla hodnocení jsou uvedena v bodu B 10. 

 

    Pořádající škola zajišťuje organizační podmínky soutěže ve spolupráci s partnery a 

ostatními členy AKAKOSu. 

 

 

    A 3: Pořadatel 

 

    Pořadatelem soutěže je Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR, (sdružení 

škol, ve kterém spolupracuje 43 středních škol z celé republiky. 

     Asociace (AKAKOS) pověřuje organizačním zajištěním Střední školu potravinářskou a 

služeb, Brno, Charbulova 106.  

 

    Hlavním partnerem pořadatelské školy je firma Veletrhy Brno, a. s. 

    Soutěž HARMONIE 2007 bude doprovodným programem při veletrhu STYL, KABO a 

COSMETICS ,pravděpodobně v pavilonu G2. 

 

 

    A 4: Termín soutěže 

 

    Termín soutěže je stanovený tak, aby v dostatečném předstihu mohla proběhnout školní a 

regionální kola. 

    HARMONIE 2007se uskuteční dne 15. 2. 2007. 

 

 

    A 5: Kontakty 

 

    Organizátor: SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, 618 00 Brno 

 

         Ředitel soutěže: MVDr. Ladislav Černý 

 

     Tel.: 548 424 133 

 

     E-mail: cerny@soups.cz 

 

     Organizační tým: Ing. Miroslava Mertlíková 

     Tel.: 548 424 155, 723 635 444 

     Fax.: 548 216 331 

     E-mail: mertlikova@soups.cz 

 

 



 

     Ing. Zdenka Čilíková 

     Tel.: 545 321 250, 602 740 964 

     Helena Bartáková 

     Tel.: 548 424 128 

 

 

 

    B 6: Soutěžní kategorie a propozice 

 

    Účesová tvorba 

 

    Pánská kategorie 

 

    Téma: Pánský střih s módní úpravou 

 

    Soutěžící vytvoří účes vhodný pro mladou generaci 

 

    Podmínky: 

 

    - model nastoupí na molo s mokrými, dozadu sčesanými vlasy, 

    - soutěžící vytvoří nůžkami a břitvou na mokrých vlasech klasický střih bez použití 

stříhacího strojku, 

    - použití efilačních nůžek je povoleno, 

    - úprava účesu libovolná za pomocí vysoušeče a rukou. Pro konečnou úpravu nelze použít 

hřeben, kartáč, vlásenky a barevné spreje, stylingové přípravky jsou povoleny, 

    - délka vlasů před provedením musí být dodržena na temeni minimálně 7 cm, kolem uší a 

na krku minimálně 1 cm, 

    - barva vlasů libovolná - nositelná, procento probarvení libovolné (podle módních trendů). 

 

    Časový limit: 50 minut 

 

    Kriteria hodnocení:     - technika a čistota střihu, 

    - soulad se zadáním, 

    - celkový estetický dojem. 

    Garantem a komisařem pánské kategorie je Jiřina Urbanczyková, 

     SOŠ a SOU obch. a sl. Havířov- Prostřední Suchá 

     Tel. 597 578 824-6 e-mail: op.havirov@centrum.cz 

 

 

    Na tuto adresu směřujte dotazy k pánské kategorii účesové tvorby. 

 

    Dámská kategorie 

 



    Téma: Action styl - účes vytvořený z kratších vlasů s možností obohacení delšími partiemi  

 

    Soutěžící provede střih a účes podle současných módních trendů, který bude vystihovat 

nositelnost pro mladou generaci. 

 

    Podmínky: 

 

    - soutěžní model nastoupí na molo s mokrými, dozadu sčesanými vlasy, 

    - střihem bude provedena viditelná změna délky vlasů, 

    - výsledkem střihu jsou kratší vlasy s možností obohacení delšími partiemi, 

    - úprava účesu libovolná za pomocí kartáčů, rukou, vysoušeče, krepovacích kleští, žehliček, 

kulmy atd., 

    - nelze použít vlasové příčesky, ozdoby a barevné spreje, 

    - barva vlasů je libovolná - nositelná. 

 

 

    Časový limit: 60 minut 

 

    Kriteria hodnocení: 

 

 

    - technika provedení, 

    - soulad se zadáním a čistota provedení, 

    - viditelná změna délek, 

    - celkový vzhled - tvar účesu, módnost a slušivost. 

 

 

    Garantem a komisařem dámské kategorie je Bc. Zdeňka Čejková, 

    Střední škola oděvní a služeb Vizovice, 

    Tel. 577 141 460,      e-mail: ludmila.sramkova@souviz.zlinedu.cz 

 

 

    Na tuto adresu směřujte dotazy k dámské kategorii účesové tvorby. 

 

 

    Dekorativní kosmetika 

 

    Téma: Divoký západ 

 

    Soutěžící vytvoří líčení na dané téma sladěné s oblečením a účesem. 

 

 

    Podmínky: 

 



    - model smí mít na obličeji pouze podkladový krém, nesmí mít permanentní make-up na 

rtech, očích, obočí ani trvalou na řasách, 

    - úprava dekoltu, zad a rukou je dovolena předem, 

    - soutěžící může použít jakýkoliv druh dekorativní kosmetiky, nesmí použít divadelní 

líčidla, tělky, tempery, obtisky, piercing, 

    - model ani jiná osoba nesmí zasahovat do práce soutěžícího po zahájení soutěže, 

    - model musí mít během soutěže pláštěnku. 

 

 

    Časový limit: 50 minut + 10 minut na úpravu účesu a kostýmu modelky 

 

    Kritéria hodnocení: 

 

    - technika líčení, dodržení hygienických předpisů - čistota práce, styl líčení, 

    - detail očí (barevnost, tvar a barva obočí), 

    - detail rtů (kontura), 

    - základní make-up, korekce, 

    - celkový dojem - originalita námětu, 

    - kostým - sladění s tématem, vystupování modelu (držení těla). 

 

 

    Garantem a komisařem kategorie kosmetiček je Jitka Koudelková, 

    SOU služeb, Dlouhá 127, Hradec Králové 

    Tel.: 495 523 084, 

 

 

    Na tuto adresu směřujte dotazy ke kategorii dekorativní kosmetiky. 

 

 

 

    B 7: Pravidla hodnocení 

 

    Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele - nositele průkazu stupně A. Do každé 

soutěžní kategorie lze vyslat 1 hodnotitele,  

    tj. pro účesovou tvorbu 1 pro pánskou kategorii, 1 pro dámskou kategorii a pro dekorativní 

kosmetiku 1 hodnotitel. 

 

    1. Pro každou soutěžní disciplínu bude vylosováno 7 hodnotitelů - nositelů hodnotitelských 

průkazů stupně A, losování řídí komisař soutěžní disciplíny. 

    2. Z hodnotitelské komise bude vylosován předseda komise. 

    3. Na průběh soutěže a dodržování soutěžních podmínek dohlíží komisař. 

    4. Členové hodnotitelské komise se mohou v průběhu soutěže volně pohybovat mezi 

soutěžícími, nesmějí však komunikovat se soutěžícími, diváky ani vzájemně mezi sebou. 

    5. Hodnotitelé provádí hodnocení v souladu se stanovenými pravidly - viz školení 



hodnotitelů a zapisují body do hodnotitelského archu. 

     6. Nejvyšší a nejnižší počet bodů se škrtá, sčítání bude tedy provedeno z pěti hodnocení. 

    7. V případě závažných odchylek od hodnocení ostatních členů komise - více než 3 body - 

bude tento záznam rovněž vyškrtnut a bude nahrazen známkou zjištěnou z průměru bodů 

ostatních hodnotitelů. 

    8. Předseda komise odevzdá vyplněné sčítací listiny komisaři soutěže. 

    9. Komisař společně se sčítací komisí provede vyhodnocení. 

    10. Sčítací komise se sejde v uzavřené místnosti a nebude v průběhu hodnocení 

komunikovat s účastníky soutěže ani jinými osobami. 

    11. Komisař zodpovídá za správnost stanovení výsledných bodů. 

    12. Výsledek doručí komisař neprodleně řediteli soutěže (nebo vedoucímu organizačního 

výboru). 

    13. Případné stížnosti na průběh soutěžní disciplíny a hodnocení řeší komisař soutěže 

společně s předsedou poroty a ředitelem soutěže (nebo jím pověřeným zástupcem). 

 

 

    B 8 : Platby 

 

    Před soutěží uhradí účastníci startovní poplatek a dále členský příspěvek AKAKOSu. 

 

    Startovné:          500,- Kč/1 soutěžící 

    Členský příspěvek:          500,- Kč/škola  

 

 

    B 9 : Ubytování  

 

    Ubytování je možné zajistit v Brně na internátě. Ubytování je třeba objednat v dostatečném 

předstihu (viz návratka) 

     - v době akcí na veletrhu bývá kapacita ubytování brzy vyčerpaná. 

 

    Poplatky za ubytování se budou hradit v hotovosti organizátorům soutěže společně s 

ostatními platbami.  

 

    ;B 10: Přihláška na soutěž 

 

    Přihlášeným účastníkům budou do 15. 1. 2007 rozeslány podrobné informace o časovém 

harmonogramu soutěže, 

     informace k ubytování, vstupům, parkování atd. Návratku naleznete rovněž na webových 

stránkách AKAKOSu www.akakos.ji.cz 

 

    Všichni účastníci soutěže obdrží diplomy podle počtu získaných bodů /zlaté, stříbrné, 

bronzové ocenění/ a zlaté, stříbrné a bronzové medaile.  

    Vítězové jednotlivých kategorií na 1.-3. místě obdrží poháry, diplomy za umístění a věcné 

ceny. 



     Absolutní vítězové soutěže v účesové tvorbě a v dekorativní kosmetice budou společně s 

pedagogem, který je na soutěž připravil, vysláni tak jako každý rok na zahraniční zájezd. 

 

 

 

    ad 7) Kvalita I 

 

    Gestorská škola - gestorská škola Ostrava 

    Řešitelské školy - Brno, Jihlava 

    Pilotní školy - Plzeň, Brno - Charbulova, Brno - tradičních řemesel, Strakonice, Vizovice, 

     Jihlava, Olomouc, Znojmo, Ostrava, Neratovice, Sušice, Liberec 

     * hodnocení Kvality pracovníky NUOV - na pilotních školách Liberec, Brno - Charbulova, 

Plzeň - toto hodnocení na webových stránkách NUOV (www.nuov.cz)  

    str. 66 - 68, 93 - 94, vesměs jde o kladné hodnocení bez závažnějších nedostatků 

     * upozornění na Vyhodnocení dotazníkovéh šetření na pilotních školách - stránky NUOV 

ze den 6. 11. 2006 

     * řešitelský tým pro školní rok 2006/2007zůstává nezměněn projektu Kvalita I 

     * metodická příručka Postup tvorby jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školní roce 

2006/2007 

 

 

 

    ad 8) Různé - Mgr. Chrenka 

 

     * informace o stavu učňovského školství - během 2 let se zredukuje 800 učebních oborů na 

200 a ty se shluknou do 30 oborových skupin 

     * státní maturity - má být odklad o 2 roky 

     * v roce 2007 končí období mandátu Rady Asociace na Valné hromadě v roce 2007 se 

musí zvolit nová Rada a Nový jednatele Asociace 

     * navázání kontaktů s případným novým vedením Společenstva kadeřníků 

     * upozornění na Miss Reneta 2007 - 30. 3. 2007 - Mgr. Lenčo 

     * informace o Kalibr cupu 2007 - 22. 2. 2007 - Mgr. Lédl 

     * upozornění, aby školy zaslaly na webové stránky AKAKOSu své webové adresy z 

důvodu lepší komunikace - Mgr. Lenčo 

 

 

    ad 9) Diskuze 

 

     * návrh zúžit Radu Asociace pro příští volební období z 13 členů na 5 - vedoucí 

pracovních sekcí + jednatel 

     * zvýšení členského příspěvku na rok 2007 z 300 Kč na 500 kč 

     * zvýšení startovného na Harmonii 2007 z 350 kč na 500 Kč na jednoho soutěžícího 

     * návrh, aby hodnotitelé oborů kadeřník, kosmetička měli 5-ti letou odbornou praxi - Dr. 

Černý 



 

 

    ad 10) Usnesení 

 

    Na Valné hromadě je přítomno 21 škol z 34 zaregistrovaných a Valná hromada je usnášení 

schopná. 

 

    1. Valná hromada schvaluje 

     a) návrh usnesení 

     pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

    b) program jednání 

 

     pro 20 proti 0 zdržel se 1 

 

     c) volbu mandátové komise ve složení Mgr. Číhal, Mgr. Plášil, Mgr. Malina 

 

     pro - 17, proti - 0, zdržel se - 4 

 

     volbu návrhové komise ve složení - ing. Baričák, ing. Smetana, ing. Vavrla 

 

     pro 17, proti - 0, zdržel se - 4 

     d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

 

     pro - 20, proti - 0, zdržel se 1 

 

     e) zprávu o hospodaření 

 

     pro - 20, proti - 0, zdržel se -1 

 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

 

     pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 

 

     g) zvýšení členského příspěvku z 300,-- Kč na 500,-- Kč 

 

     pro - 21, proti - 0, zdržel se 0 

 

    h) zvýšení startovného na harmonii 2007 z 350,-- Kč na 500,-- Kč na jednoho soutěžícího 

 

     pro 21, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 



 

    2. Valná hromada bere na vědomí : 

 

 

     a) propozice k soutěži Harmonie 2007 

 

     pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

 

    3. Valná hromada ukládá : 

 

 

     a) svolat Valnou hromadu Asociace dle Stanov v termínu do 30. 11. 2007 a zvolit 

 

     členy Rady Asociace a jednatele dle Stanov na další volební období (4 roky) 

 

     pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 

 

 

    ad 11) Závěr 

 

    Jednatel Asociace poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál šťastný návrat do svých 

domovů 

 

 

 

    V Brně 16. 11. 2006          Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 

 


