Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a
kosmetička ČR, konané 15. 11. 2007

Jednání bylo přítomno 27 škol – viz prezenční listina

Přivítání – MVDr. Černý- ředitel SŠ potravinářské a služeb Brno

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Ustanovení volební a mandátové komise.
Zpráva o činnosti Rady Asociace
Zpráva o hospodaření
Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí
Volba nové Rady a jednatele Asociace
Různé
Usnesení
Závěr

AD 1) ZAHÁJENÍ
Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel Chrenka, seznámení s programem

AD 2) USTANOVENÍ VOLEBNÍ KOMISE
Byla zvolena volební komise ve složení – předseda pí. Mertlíková – SŠ Brno, p. Dvořák –
SOU tradičních řemesel Brno, p. Soukup – SOU Prostějov
Mandátová komise ve složení – předseda p. Baričák – SŠ Ostrava, p. Vavrla – SOU
Vítkov,pí. Žitníková – SŠ Dvůr Králové

AD 3) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka
Plnění usnesení z Valné hromady konané 16. 11. 2006 – úkol svolat Valnou hromadu do
konce listopadu 2007 – úkol splněn.
Počet členů Asociace 36 škol, které zaplatily členský poplatek za rok 2007
Rada Asociace se sešla v roce 2007 celkem 2 x , a to 21. 3. 2007 a 11. 10. 2007
Účast členů Rady v roce 2007 byla 70 %, 100 % účast měly tyto školy Ostrava, Brno, Jihlava,
Vizovice, České Budějovice, Lanškroun.
V průběhu roku se podařil zajistit








Proškolení hodnotitelů oboru kadeřník – 2. 3. 2007 – Frýdek Místek
Zorganizovat Mistrovství republiky Harmonie
Navázání kontaktu s firmou TOVARES A Schwarzkopf
Podíl Asociace na jednotném zadání ZZ oborů kadeřník
Změna pravidel hodnotitelské komise
Soutěž žákovských projektů oboru kadeřník – 29. 3. 2007 – Vizovice
Uspořádání celostátního semináře k aktuální problematice v kosmetologii – 20. 4.
2007 Hradec Králové

Co se nepodařilo zajistit:




Zlepšení úrovně webových stránek
Špatná spolupráce se členy Asociace v rámci komunikace, hlavně oznámení změny
názvu školy, emailové a webové adresy
Navázání kontaktu se Společenstvím kadeřníků – nové vedení nebylo dosud
ustanoveno

AD 4) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – p. Černý

Hospodaření za období od listopadu 2006 (od Valné hromady, která hospodaření
v předchozím období schválila) do listopadu 2007.

Příjmy :
Zůstatek z roku 2006

16.000,-- Kč

Dary sponzorů

40.000,-- Kč

Čl. příspěvky

18.000,-- Kč

--------------------------------------------------Celkem

74.000,-- Kč

Výdaje :
Faktura – Harmonie 2007

35.000,-- Kč

Faktura – f. AV

30.000,-- Kč

---------------------------------------------------Celkem

65.000,-- Kč

Zůstatek 9.000,-- Kč

AD 5) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ

Sekce soutěžní –p. Černý

Účastníci Valné hromady dostali podrobný materiál k Harmonii 2008. Tento materiál je
zveřejněn i na webových stránkách Asociace.

Zpráva o výsledcích Mistrovství republiky Harmonie 2007
Zúčastnila se celkme 39 škol, z toho 35 škol z ČR a 4 školy zahraniční (Žilina, Nitra,
Czieszyn 2 x).

Kategorie kadeřník :

35 soutěžících

Kategorie kosmetička :

25 soutěžících

Náklady spojené s organizací :

312.000,-- Kč

Z toho bylo uhrazeno :

200.000,-- Kč firma TOVARES
19.500,-- Kč startovné
35.000,-- Kč AKAKOS (pořádající škole)
30.000,-- Kč AKAKOS (firmě AV)
27.500,-- Kč hradí pořádající škola

Sekce oboru kadeřník – pí. Siwková

1. JZZZ – v průběhu listopadu bude dokončena třetí verze jednotných závěrečných
zkoušek pro obor kadeřník.
-

připomínky jednotlivých škol byly zapracovány na schůzce se zástupcem NUOV
PaedDr. Němcovou.

-

do znění závěrečných zkoušek nelze zohlednit připomínky všeobecného charakteru

-

přítomnost odborníka z praxe u závěrečných zkoušek upravuje vyhláška č. 47/2005
Sb., §3, odst. 2b, nikoliv JZZZ

-

zadání pro JZZZ v tomto školním roce bude školám předáno dříve, aby byl školám
poskytnut dostatečný časový prostor pro přípravu

2. Školení pro UOV – komunikace s problémovými žáky
-

Siwková H. zajistí na jaro 2008 toto školení, které se bude konat na SŠOS
Charbulova 106 Brno

-

veškeré informace – upřesnění data, platba, délka školení, nechá H. Siwková včas
zveřejnit na webových stránkách AKAKOS

Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Zaimlová



Zpráva o činnosti sekce vzdělávací - kosmetička za období 16.11.2006 – 15.11.2007



Nejdůležitější informace školám ze XVIII. sjezdu Unie kosmetiček Pardubice:

Nově se otevírající bakalářské studium při Masarykově univerzitě v Brně – studijní obor Péče
o tělo. Přesné informace o studiu budou vydány univerzitou na www. stránkách v lednu 2008.

Zástupce AKAKOS Ing. Zaimlová oslovena zástupci PROKOS – sdružení výrobců, dovozců,
vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu. Projednány další
možnosti spolupráce AKAKOS a PROKOS v oblasti začleňování moderních aplikačních
kosmetických metod do učiva žáků oboru Kosmetička v rámci nově se rodících rámcově
vzdělávacích plánů

Sekce spolupráce s partnery
1.

Oblast firemní spolupráce

Zajištění spolupráce s firmami v rámci spolupráce soutěže Harmonie 2007
Jménem AKAKOSu bylo v loňském roce osloveno celkem 17 partnerů :

TOVARES s.r.o. Brno – generální partner
WELLA CZ, s.r.o.
Schwarzkopf Professional Henkel ČR s.r.o.
WELLA divize LONDA s.r.o.
L´Oreal Česká republika s.r.o.
Ilirija CZ s.r.o. Třebíč
RYOR s.r.o.

KAMAK – Ilona Kolářová
For Life spol s.r.o.
Salon ESTRÉES - Anevi, Brno
Primavera Andorrana Brno
Kadeřnické potřeby Šubert , Brušperk
APAS Brno
Fa CEDRO SOLE, Velký Újezd
ROSO COSMETICS
NATTY /RUBY ROSE/ Ostrava
GABRIELLA SALVETE Katovice

Změna místa konání HARMONIE 2007 oslovené firmy zaujala, takže jednání ohledně
jejich podpory soutěže věcnými dary nebo finančním příspěvkem byla vstřícnější oproti
minulým ročníkům.
Jednání ohledně generálního sponzora vedl ředitel SŠ potravinářská a služeb MVDr.
Ladislav Černý a vyústilo s uzavřením smlouvy s firmou TOVARES s.r.o., která by měla být
generálním partnerem následujícího ročníku HARMONIE.
Výše věcných darů se pohybovala od 10.000,- Kč s tím, že pro vlastní prezentaci firem byla
stanovena částka ve výši 15.000,- Kč, ostatním byla nabídnuta možnost reklamních prostorů
na výstavišti.
Také letos firmy nepožadovaly písemnou smlouvu a dodání věcných darů do Brna provedly
ve vlastní režii.
Oproti minulým letům bylo jednání s partnery konkrétnější a věcnější, takže problémy
minulých let (kompetentní osoba a podobně) se vyskytovaly již jen ojediněle.
Lze tedy i nadále předpokládat, že většina firem bude mít i nadále zájem sponzorsky se
podílet na soutěži Harmonie 2008.
Na tomto místě se pravidelně zmiňuji o návrzích pro úspěšnou spolupráci se sponzory.
Zopakoval bych je i letos i s výsledkem :
-

udržování průběžné spolupráce a komunikace asociace AKAKOS s partnery (bohužel
komunikace není průběžná – na stránky AKAKOSu dát i webovské stránky škol a
termíny dalších kadeřnických a kosmetických soutěží)

-

zvýraznění významu a kreditu soutěží oborů kadeřník, kosmetička zajištěním účasti
pokud možno všech škol (tuto oblast se daří úspěšně realizovat)

-

rozšíření Harmonie na mezinárodní úroveň (také zde jsou dílčí úspěchy-školy
z Polska a Slovenska se HARMONIE 2007 zúčastnili)

-

dostat sponzory do časopisů a novin (školních, regionálních), na webové stránky
asociace AKAKOS (informace o loňském ročníku HARMONIE 2007 se objevily jak
v regionálním tisku a televizi, tak i v celorepublikových odborných časopisech, také
prezentace na DVD byla pozitivní. Za úvahu stojí dotáhnutí prolinku partnerů na naše
stránky)

Oblast spolupráce s MŠMT

2.
-

v této oblasti, vzhledem k úvahám o budoucnosti a změně místa konání nebyly
podniknuty další kroky

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 )

Oblast spolupráce mezi školami

3.

- 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 2008 zajistit účast zahraničních škol s obory kadeřník,
kosmetička

-

zavést účast hodnotitelů z jiných škol , popř. i žáků při školních soutěžích

-

prezentovat termíny soutěží (včetně školních) na webovských stránkách AKAKOSu

Oblast mediální spolupráce

4.
-

aktualizace webových stránek AKAKOS - kontakty aktualizovali jen někteří členové
- odkaz na web

-

zajistit medializaci soutěže Harmonie 2008

Různé

5.
-

zvážit prezentace ŠVP pro obory kadeřník a kosmetička na stránkách AKAKOSu

-

prezentovat stáže v rámci projektů LEONARDO a SOCRATES oborů kadeřník a
kosmetička jednotlivých škola na stránkách AKAKOSu

AD 6) VOLBA NOVÉ RADY A JEDNATELE ASOCIACE

V důsledku ukončení volebního období Rady Asociace a jednatele byly provedeny volby na
období 2008 – 2011. Tyto volby řídila předsedkyně volební komise pí. Mertlíková.
Před samotným volebním aktem byl odhlasován Valnou hromadou snížený počet členů Rady
Asociace z 13 na 7 včetně jednatele.
Výsledky voleb :
do Rady Asociace byly jednohlasně zvoleny tyto školy
SŠ Brno - p. Černý
SŠ Jihlava – pí. Siwková
SŠ Lanškroun – p. Lédl
SŠ Vizovice – pí. Štastná
SŠ České Budějovice – pí. Zaimlová
SŠ Ostrava – p. Chrenka
SŠ Havířov – Prostřední Suchá – p. Skupin

Jednatelem Asociace byl zvolen p. Chrenka Pavel – SŠ Ostrava

AD 8) RŮZNÉ

p. Chrenka





Změna Stanov – Dodatek č. 2 „Změna počtu členů Rady z 13 na 7 včetně jednatele“ ze
dne 15. 11. 2007
Informace o schválení Rámcových vzdělávacích programů oborů kadeřník,
kosmetička, tvorba školních vzdělávacích programů
Nabídka spolupráce s Unií kosmetiček
Nabídka spolupráce s firmou Zell – kadeřnické potřeby a vybavení pro profesionály
www.zell-europe.com . Tato firma má zájem sponzorovat Harmonii 2008, kontakt
naváže jednatel Asociace

p. Lédl



Informace o vytvoření kalendáře soutěží ve školním roce 2007/2008. Poděkování
všem školám, které se na tvorbě kalendáře podílely.
Informace o zaslání přihlášek na Kalibr cup 2008 do 30. 11. 2007

p. Siwková


Otázka mladých hodnotitelek, které nemají s hodnocením zkušenosti – tyto zkušenosti
by měly právě získat při hodnocení na regionálních soutěžích



vyslovení spokojenosti s kalendářem soutěží

p. Petrovský


Návrh na oslovení společností a nadací při jednotlivých školách v rámci příspěvků do
Asociace

p. Skupin


Návrh na uspořádání semináře zabývající se školním vzdělávacími programy

AD 7) USNESENÍ
Na Valné hromadě je přítomno 27 z 36 zaregistrovaných škol a Valná Hromada je
usnášení schopná.

1. Valná hromada schvaluje
a) návrh usnesení
pro

27

proti 0

zdržel se 0

27

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

27

proti 0

zdržel se 0

27

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

27

proti 0

zdržel se 0

27

proti 0

zdržel se 0

b) program jednání
pro

c) volbu mandátové a volební komise
pro

27

d) zprávu o činnosti Asociace
pro
e) zprávu o hospodaření
pro

f) zprávu o činnosti pracovních sekcí
pro

27

g) snížení počtu členů Rady z 13 na 7
pro
h) volbu Rady Asociace
pro

ch) volbu Jednatele
pro

26

proti 0

zdržel se 1

2. Valná hromada bere na vědomí :
Propozice k soutěži Harmonie 2008

3. Valná hromada ukládá
Svolat Valnou hromadu Asociace dle Stanov v termínu do 30. 11. 2008

AD 11) ZÁVĚR
Jednatel Asociace poděkoval všem zúčastněným za účast a popřál šťastný návrat do
svých domovů

V Brně 15. 11. 2007

Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka

