
Zápis ze zasedání Rady Asociace středních škol oborů kadeřník, 
kosmetička ČR ze dne 21. 3. 2007 

  

Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Rady Asociace. 

Neúčast : SŠ Žďár nad Sázavou - neomluvena 

                 SŠ Liberec – neomluvena 

                 SŠ Hodonín – neomluvena 

                 SŠ Plzeň  - omluvena 

  

Program  

1. Zhodnocení Harmonie 2007 a příprava Harmonie 2008 

2. Zhodnocení školení hodnotitelů oboru kadeřník  

3. Práce v sekcích  

4. Nová Rada Asociace a termín Valné hromady 

5. Různé 

6. Závěr 

  

Jednání zahájil Dr. Černý, který představil zástupce firmy TOVARES pana Fasora 
Oldřicha. Tato firma byla generálním sponzorem Harmonie 2007 a přispěla částkou 
200 tis. Kč.  

Pan Fasora informoval Radu o firmě, která se zabývá technikou, vybavením 
provozoven oborů kadeřník, kosmetička. Pan Fasora pozval školy z Asociace na 
seminář a prezentaci firmy TOVARES, která se uskuteční 11. 4. 2007 v SŠ 
potravinářské a služeb, Charbulova 106, Brno (viz příloha zápisu). Rada doporučuje 
školám účast na této akci.  

Dr. Černý poděkoval panu Fasorovi za sponzorování soutěže Harmonie 2007 a 
vyslovil přesvědčení, že úspěšná spolupráce bude nadále pokračovat.  

  

  



Ad 1. 

Zhodnocení Harmonie 2007 provedl Dr. Černý. Soutěže Harmonie 2007 se 
zúčastnilo celkem 39 středních škol, z toho 35 škol z České republiky a 4 školy 
zahraniční – 2 ze Slovenska a 2 z Polska. V letošním roce soutěžilo 35 studentů 
kadeřnického oboru a 25 soutěžících v kosmetice. Soutěž dopadla velmi dobře, měla 
velký ohlas z řad sponzorů i z řad kadeřnické a kosmetické veřejnosti. Poukázání na 
velký počet žáků z jednotlivých škol, kteří se na soutěž přijeli podívat.  

  

Mgr. Šrámková - poznámka k hodnotitelské komisi – ředitelé škol by měli zajistit 
účast hodnotitelů na Harmonii z důvodu nízké účasti hodnotitelů na Harmonii 2007. 

  

Mgr. Plášková – kladné hodnocení  Harmonie. Návrh výměny hodnotitelů při školních 
a regionálních kolech, hodnotitelů s mezinárodním průkazem by měli být komisaři 
soutěže.  

  

Mgr. Číhal – úkol pro sekce kadeřník, kosmetička – vypracovat kritéria pro 
hodnotitele, zavést kredity, které se budou zapisovat do hodnotitelských průkazů. 
Informace o regionálních kolech uveřejnit na webových stránkách Asociace. 

  

  

  

  

SŠ Hradec Králové – návrh na změnu pravidel hodnotitelské komise a návrh na 
stínovou hodnotitelskou komisi, která by hodnotila, ale její výsledky by se 
nezapočítávaly. Důvod – nezkušení hodnotitelé by se učili hodnotit. Tento názor 
zůstal otevřený. Rada se k tomu vrátí na jejím posledním zasedání dne 11. 10. 2007. 

  

Harmonie 2008 – Dr. Černý byl osloven ředitelem Veletrhů, který mu nabídl účast na 
Výstavišti v roce 2008. Rada rozhodla, že v roce 2008 bude tato soutěž znovu 
pořádána na Výstavišti v Brně.  

  

Mgr. Petrovský – ředitel SŠ České Budějovice přednesl nabídku organizátorů výstavy 
Vzdělání a řemeslo o uskutečnění Harmonie v Českých Budějovicích.  



Výhody  - dotace z MŠMT, záštita prezidenta republiky, kompenzace dopravy a 
ubytování pro soutěžící. Rada doporučila konání Harmonie  2009 v Českých 
Budějovicích v březnovém termínu. Jednáním byl pověřen ing. Petrovský. 

  

Zpráva o výsledcích  mistrovství republiky HARMONIE 2007 – ing. Mertlíková 

Zúčastnilo se celkem 39 škol, z toho 35 škol z ČR a 4 školy zahraniční (Žilina, Nitra, 
Czieszyn 2x). 

  

Kategorie kadeřnic: 35 soutěžících 

Kategorie kosmetiček:        25 soutěžících 

________________________________________________________________ 

Náklady spojené s organizací:       312 000,- Kč 

  

Z toho bylo uhrazeno:                      200 000,- Kč  firmaTovares 

                                                             19 500,- Kč  startovné 

                                                             35 000,- Kč  AKAKOS (pořádající škole) 

                                                             30 000,- Kč  AKAKOS  (firmě AV)           

                         27 500,- Kč  hradí pořádající škola 

             

________________________________________________________________ 

  

Zpráva o hospodaření AKAKOSu  

  

Hospodaření za období od listopadu 2006 (od valné hromady, která hospodaření 
v předchozím období schválila) do března 2007 (schůzka rady AKAKOSu): 

  

Příjmy: 



Zůstatek z r.2006                 16 000,- Kč 

Dary sponzorů                      40 000,- Kč 

Čl.příspěvky                          18 000,- Kč 

---------------------------------------------- 

Celkem                                  74 000,- Kč 

  

  

  

  

  

  

  

Výdaje: 

Faktura –HARMONIE          35 000,- Kč 

Faktura – f.AV                      30 000,- Kč 

---------------------------------------------- 

Celkem                                  65 000,- Kč 

  

Zůstatek                               9 000,- Kč 

  

  

Ad 2. 

Zpráva  ze školení hodnotitelů Asociace středních škol oborů Kadeřník, 
Kosmetička ČR – Mgr. Plášková 

                

Termín konání:                      2. března 2007 



Místo konání:             Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek, 

                                               tř.T.G.Masaryka 451 

Pořadatel:                             Asociace středních škol oborů Kadeřník, Kosmetička ČR  

ve spolupráci se SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek, 

 tř.T.G.Masaryka         

Program:                               8.00 – 8.30 hodin                 příjezd účastníků a 
prezence 

9.00                                    zahájení školení 

9.15 – 11.15                         teoretická výuka 

11.30 – 12.30                       přestávka – oběd 

13.00 – 15.30                       praktická část 

                                               hodnocení modelů 

17.00                                  ukončení školení 

  

Oficiální zahájení školení provedl jednatel AKaK Mgr.Pavel Chrenka, ředitel SŠ 
Ostrava-Poruba Ředitelka SŠ Frýdek-Místek ,Mgr.Libuše Plášková,  spolu s 

 PaedDr.Jiřím Peškem, který zajišťoval školení po stránce organizační, přivítala 
přítomné hosty: 

  

- lektorku školení paní Zdeňku Slaninovou 

- renomovaného kadeřníka pana Alexandra Sokolova 

- členku hodnotitelské komise paní Elišku Šimáňovou z Brna . 

  

  

Hodnotící komise pracovala ve složení: 

Předseda – paní Zdeňka Slaninová 

Členka     -  paní Eliška Šimáňová 



Člen          -  pan Alexandr Sokolov 

  

  

Školení se zúčastnilo 51 učitelek oboru kadeřník z 24 středních škol z celé České 
republiky (seznam – viz příloha zápisu). 
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Školení bylo rozděleno do dvou etap: 

  

1. Teoretická část školení: 

- provedla lektorka paní Z.Slaninová – držitelka mezinárodního 
hodnotitelského 

  průkazu 

- postupně objasnila a seznámila přítomné s pravidly hodnocení, kterými se 

  bude řídit hodnotitelská komise 

- v otevřené diskuzi byly vzneseny a zodpovězeny  tyto dotazy: 

                                           

a)     Hodnotitelská komise bude vždy losována před zahájením soutěže, a 
to z řad přihlášených hodnotitelů vlastnících hodnotitelský průkaz typu 
A. 

T: dle termínu soutěže                     Z: komisař soutěže 

  

b)     Z přihlášených hodnotitelů se budou losovat tři členové, kteří provedou 
kontrolu připravených modelů na molu, a to před zahájením samotné 



disciplíny. Tito členové budou sledovat, zda nedochází k porušování 
pravidel soutěže (viditelná změna délky vlasů, barva apod.). 

T: dle termínu soutěže                     Z: komisař soutěže 

  

c)      Hodnotitelé mohou být přítomni v průběhu soutěže na molu. Sledují 
pracovní postupy soutěžících žáků. 

Z: komisař soutěže 

  

d)     Jeden hodnotitel nemůže hodnotit více disciplín současně. 

Z: komisař soutěže 

  

e)     Pro udělení trestných bodů se musí shodnout všichni hodnotitelé 
jednomyslně. 

Z: komisař soutěže 

  

f)        Trestné body jsou strženy po skončení disciplíny. 

Z: komisař soutěže 

  

g)     Komisař soutěže sleduje hodnotitele při jejich práci a soutěžící při 
výkonu jejich práce. Zároveň dohlíží, aby nebyli při své práci rušeni. 

Z: komisař soutěže 

  

2. Praktická část školení: 

- připravena simulovaná soutěž v pánské a dámské kategorii 

- hodnotitelky byly přesně seznámeny s pravidly, regulemi a aspekty, které  

   jsou   výchozími pro pravidla soutěže 

- fázi předhodnocení a vzoru hodnocení provedla lektorka školení paní 
Zdeňka   



  Slaninová s panem A.Sokolovem a učitelkou praktického vyučování paní 

  E.Šimáňovou 

  

- následovala vlastní praktická část – uchazečky o hodnotitelský průkaz  

  hodnotily připravené pánské a   dámské modely - kritériem pro hodnocení    

  byla shodnost v bodování jednotlivých modelů s bodováním komise a    

  s určením pořadí tří nejlepších modelů. 
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- následovaly ukázky práce renomovaného kadeřníka p.A.Sokolova,  

   Prezentoval módní styl POP COUTURE, aj., který je např. určen jako  

   soutěžní disciplína pro  WELLA CUP v květnu 2007. 

  

3. Ukončení školení: 

Všechny účastnice školení hodnotitelů obdrží hodnotitelský průkaz a 
osvědčení s dosaženým stupněm. Hodnotitelský průkaz má platnost tří let. 

           Celé školení bylo zaznamenáno na CD, které obdrží každá škola. 

                                                         

  

4. Závěr: 

Školení bylo účastnicemi hodnoceno jako velmi zdařilé. Kladně byla 
hodnocena organizace a technické zabezpečení celé akce. Velký ohlas měla 
simulovaná soutěž v dámské a pánské kategorii a ukázka střihu kadeřnického 
mistra pana Sokolova. 

           Na organizaci školení hodnotitelů se podíleli i členky vzdělávací sekce  

           Asociace paní Marie Vavřínová a paní Jiřina Urbanczyková. 

  



            Školení ukončila v 17.00 hodin ředitelka SŠ gastronomie a služeb Mgr.Libuše  

            Plášková. Popřála všem přítomným, novým hodnotitelkám, hodně zdaru  

            v jejich nové funkci a kadeřnickému oboru hodně talentovaných žáků. 

            Poděkovala panu Al.Sokolovovi za účast. Jednatel Asociace a Dr. Černý  

            poděkovali Mgr. Pláškové za přípravu, která byla na vysoké úrovni jak po  

            stránce organizační tak obsahové.  

  

  

Ad 3. 

Sekce vzdělávací – kadeřník  - Mgr. Šrámková  

1. Podíl na soutěži Harmonie  

 Zpracování témat a kritérií pro soutěž (12.10.2007) – přítomno 9 zásutpců 
Rady, 2 omluveni 

 Vytvoření funkce komisařů 

Klad: organizace soutěže (mohli se zúčastnit diváci,pouze horší zázemí proti 
škole) dobrá práce hodnotitelských komisí a sčítací komise 

Problémy :  

-          nedostatek hodnotitelů (nebylo možno vybírat) 

-          asi je třeba více specifikovat délku vlasů a předpřipravenost modelů a 
důrazně upozornit na ztrátu bodů při nesplnění podmínek 

-          všichni hodnotitelé musí respektovat dohodnuté podmínky 

-          během soutěže nevpustit mezi soutěžící žádné fotografy 

-          přizvaní hosté by neměli během soutěže vyhledávat hodnotitelskou komisi a 
napadat je svými připomínkami 

  

2. Podíl na školení hodnotitelů  - Frýdek Místek  - za sekci oboru kadeřník  

     p. Vavřínová p. Urbanczyková. 

  



3. Kvalita 1 – zapojení škol – ze sekce p. Sívková 

  

4. Žákovské projekty – 29. březen 2007 ve Střední škole oděvní a služeb ve  

      Vizovicích 

      Zahájení : 10,00 h 

      Losování pořadí soutěžících určení hodnotitelů 

      Vlastní prezentace 

      Vyhodnocení soutěže 

  

Náměty pro další práci komise: 

-         sekce by měla zastřešovat obor, vedoucí sekcí být členy výboru – 
(vybrat si členy sekce) 

-         vymezit jasně pro jednotlivé  sekce úkoly (aby se nedublovaly) 

  

  

Sekce kosmetiček  - Mgr. Malina (omluven), ale dodal zápis, který se týkal semináře 
pro kosmetičky.  

  

Pozvánka na celostátní seminář k aktuální problematice v kosmetologii. 

  

Program semináře 

  

1. Identifikace maligního melanomu, chemický peeling 

2. Přednosti a úskalí v estetické medicíně včetně problematiky aplikace botulotoxinu 

3. Účinky slunečního záření na kůži, dermatochirurgie 

  



Odbornými garanty uvedených přednášek jsou: prim. MUDr. Stuchlík, MUDr. 
Hlavatá-Stružinská a MUDr. Slabáková. 

  

Seminář se uskuteční dne 20. dubna 2007 (pátek) v budově OV SOU služeb ul. 
V Lipkách 1523, Hradec Králové, od 10,00 hodin. Seminář je akcí Asociace středních 
škol oboru kadeřník a kosmetička, garantem je SOU služeb Hradec Králové – sekce 
kosmetiky. 

  

Přihlášky na uvedenou akci posílejte na e-mail: sousl@iol.cz. 

V přihlášce uveďte počet účastníků a název vysílající organizace s adresou, včetně 
e-mailové adresy. 

  

                                                                                       Ing. Petr Malina  

                                                                               ředitel SOU služeb Hradec Králové 

  

  

  

Úkol pro sekce kadeřník a kosmetička 

 „Vypracovat Řád hodnocení Harmonie 2008. 

   Termín 15. 11. 2007                     Zodpovídají : vedoucí sekcí  

  

Sekce spolupráce s partnery  

Informace o změně vedoucího sekce PaedDr. Libora Lenča, který se vzdal funkce, 
protože se stal vedoucím odboru školství Moravskoslezského kraje. Jeho funkci 
převzal Mgr. Karel  Skupin 

  

 Oblast firemní spolupráce  

  

Zajištění spolupráce s firmami v rámci spolupráce soutěže Harmonie 2007  

mailto:sousl@iol.cz


Naše škola oslovila jménem  AKAKOSu   v loňském roce tyto partnery  : 

  

 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.  
 For Life spol s.r.o.  
 Primavera Andorrana  

  

Dále byly osloveny kolegy i další firmy  ( např. KAMAK – Ilona Kolářová, 
Šubert professional, WELLA CZ  a také generální sponzor  firma TOVARES ).  

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

      účastníky v každé soutěžní kategorii., tak také finančními příspěvky na účet   

      AKAKOSu.  Také letos většina z oslovených firem nepožadovala písemnou 

      smlouvu a zároveň sama zorganizovala  dodání darů do Brna. Všem   

      sponzorům byla nabídnuta možnost prolinku na naše webovské stránky  a dle  

      výše sponzorského daru možnost reklamních a prezentačních prostor. Pro  

       mnohé byla možnost vlastního prezentačního stánku velice zajímavá a firmy  

      reagovali kladně – pokud nemohly vystavovat, byl problém na jejich straně   

      (zajistit prezentaci vlastními silami) 

  

Vzhledem k tomu, že byly osloveny především firmy, s kterými se  

spolupracovalo již v loňském ročníku, proběhlo vlastní kontaktování již  

s menšími problémy. To že byl změněn termín nemělo při oslovení firem  

žádný dopad, naopak změna místa konání bylo komunikaci velice přínosné.  

  

      V loňském roce zde byly prezentovány některé body, které by měly  usnadnit 
          získávání reklamních partnerů a sponzorů. Vzhledem k tomu, že jsou stále 
  aktuální, dovolím si některé připomenout : 



  

 udržování průběžné spolupráce  a komunikace asociace AKAKOS s partnery  
 rozšíření Harmonie na mezinárodní úroveň  
 dostat sponzory do časopisů a novin (školních, regionálních), na webové 

stránky asociace AKAKOS  
 podporu ze strany MŠMT  

  

            Některé z těchto bodů jsou  průběžně splněny a tak si dovolím jen jednu  

           poznámku :  

          vzhledem ke kladné odezvě na průběh a úroveň HARMONIE 2007 je nutno  

          tento fakt       dostat i do povědomí jak stávajících, tak i potencionálních           
partnerů a sponzorů  a to jak      zasláním děkovného dopisu ( k čemuž již  

         došlo) a vyžádáním podkladů na prolinky , tak i zasláním  materiálů, z kterých  

         bude  jasné, jak si HARMONIE 2007 na veletrhu vedla (tisk, reklamní DVD  

         apod). 

  

  

  

  

V souvislosti s výše uvedeným lze předpokládat, že většina firem bude mít i 
nadále zájem sponzorsky se podílet na soutěži Harmonie 2008 a lze předpokládat 
při zachování účasti na veletrhu i zvýšený zájem podílet se na této soutěži. 

  

      Úkol pro následující období:  

-         využít úspěšného průběhu a dojmu ze stávajícího ročníku 

  

      K ostatním bodům , které byly předmětem loňské zprávy ( oblast spolupráce  

      s MŠMT, spolupráce mezi školami a   oblast mediální spolupráce) se nejsem  

       schopen bez bližších informací a zjištění aktuálního stavu vyjádřit. 



  

  

Ad 4. 

Zvolení nové Rady Asociace a jednatele Asociace pro další volební období na Valné 
hromadě dne 15. 11. (čtvrtek) 2007 na SŠ potravinářské a služeb, Charbulova 106, 
Brno. Zájemci o práci v Radě a funkci jednatele ať se přihlásí na e-mailové adrese  
reditel@ss-ostrava.cz  do 5. 10. 2007. 

Rada Asociace se rozhodla snížit počet škol zastoupených v Radě včetně jednatele 
z 13 na 7.  

Poslední zasedání Rady v jejím funkčním období se uskuteční 11. 10. (čtvrtek) 2007 
v Brně.  

  

  

Ad 5. 

Mgr. Lédl – návrh na zpracování kalendáře všech soutěží oborů kadeřník, 
kosmetička na rok 2008, který zpracuje pan Lédl.  

  

MVDr. Černý – výzva k výměně hodnotitelů ve školních nebo regionálních kolech . 

  

Ing. Mertlíková – přehled škol, které jsou členy Asociace a zaplatily členský poplatek 
na rok 2007 (500,-- Kč). Jedná se celkem o 36 škol. Ty školy, které nezaplatily osloví 
ing. Mertlíková.  

  

  

Ad 6. 

Jednatel Asociace poděkoval všem členům Rady za účast a popřál šťastný návrat.  

  

V Brně dne 21. 3. 2007 

  



Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka   

  

  

Příloha  

  

Pozvánka na seminář firmy TOVARES 

 


