
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 

15.04.2009 

  

Jednání bylo přítomno 7 ze 7 členů Rady Asociace.  

Hosté : Zástupci agentury NAVA – Ing. Trefanec 

  

Program : 

  

1.  Zahájení 

2.  Vystoupení zástupce firmy NAVA – Ing. Trefanec 

3. Zhodnocení Harmonie 2009  

4. Zpráva o hospodaření AKAKOSu 

5. Zhodnocení soutěže Nail Art 2009  

6.  Informace z jednotlivých pracovních sekcí  

7. Jednotné zadání ZZ oboru kadeřník 

8. Různé 

9. Závěr 

  

  

Ad. 1. Zahájení 

Zahájení provedl p. Ladislav Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.  

  

  

Ad. 2. Vystoupení zástupce firmy NAVA – Ing. Trefance 

Seznámení s agenturou NAVA – nakladatelství a vydavatelství.  



Časopisy : Linda, Profi nehty(jen předplatné), Kadeřnická a kosmetická praxe  

Síť knižních obchodů, vlastní tiskárna – Navatisk,  

Prosba ing. Trefance aby se členové Asociace podíleli na tvorbě časopisu Kadeřnická a 

kosmetická praxe formou připomínek k článkům a vlastními články. Každá škola by si měla 

určit jednoho konzultanta, který by spolupracoval s firmou NAVA prostřednictvím ing. 

Trefance – tel. mobil    724 979 330 , e-mail – vydavatelství@nava.cz                         

Prosba ing. Trefance, aby žáci odebírali časopis Kadeřnická a kosmetická praxe – není to 

v kompetenci Rady Asociace. Ta může jen tento časopis doporučit. 

  

Ad.3. Zhodnocení Harmonie 2009 

Informace podali pí. Mertlíková a p. Černý 

  

Zpráva o výsledcích mistrovství republiky Harmonie 2009 

Zúčastnilo se celkem 43 škol, z toho 38 škol z ČR a 5 škol zahraničních (Žilina, Zvolen, 

Bratislava, Czieczyn 2x) 

Kategorie kadeřnic – pánská disciplína:  35 soutěžících 

Kategorie kadeřnic – dámská disciplína: 38 soutěžích 

Kategorie kosmetiček:   23 soutěžících 

  

Náklady spojené s organizací:  261.000,--Kč 

  

Z toho bylo uhrazeno:  122.000,-- Kč AKAKOS 

       48.000,-- Kč startovné 

       91.000,-- Kč pořádající školy 

  

Sponzorské firmy:  ZELL, BVV, Šuberť s, APAS, TOVARES, WELLA, LONDA, 

SCHWARZKOPF, ILIRIJA, RUBY ROSE, NAVA, CMÍRAL, PEPSI COLA, 

DELIKOMAT, REKSTAN 

  



Zhodnocení Harmonie 2009 jednatelem Asociace : 

Harmonie má stoupající tendenci, každý ročník je o něco lepší.  

Klady:  

-         Místo – Výstaviště Brno 

-         Zájem diváků  

-         Občerstvení pro diváky 

-         Počet přihlášených 

-         Výborná organizace celé soutěže 

-         Velké množství kvalitních cen – zajištění sponzorů 

  Zápory: 

-         Zajištění občerstvení po celou dobu soutěže 

-         Více židlí, aby si diváci mohli sednout 

-         Nízká úroveň doprovodné výstavy 

-         Nejasnosti kolem hlavního sponzora 

  

  

Ad.4. Zpráva o hospodaření AKAKOSu 

Hospodaření za období od listopadu 2008 (od Valné hromady, která hospúodaření 

v předchozím období schválila) do dubna 2009 (schůzka Rady AKAKOSu): 

Příjmy : 

Zůstatek z r. 2008   15.925,-- Kč 

Dary sponzorů   83.000,-- Kč 

Čl. příspěvky    38.000,-- Kč 

Celkem:             136.925,-- Kč  

  

Výdaje: 



Soutěž Harmonie           -122.000,-- Kč  

Celkem            -122.000,-- Kč 

  

Zůstatek    14.825,-- Kč 

  

  

Ad.5.  Zhodnocení soutěže Nail Art 

Soutěž měla kvalitní úroveň, nestane se součástí Harmonie, ale zůstane samostatnou soutěží. 

Výsledky by měly být zveřejněny na webových stránkách Asociace.  

  

  

Ad. 6. – Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

Vzdělávací sekce oboru Kadeřník  

 pí. Siwková  

–        seminář  Komunikace s problémovými žáky v odborném výcviku  - se 

odsouvá na rok 2010 

–        školení hodnotitelek bude v roce 2010 v Českých Budějovicích 

   

Vzdělávací sekce oboru Kosmetička  

 pí. Zaimlová  

–        informace o školení hodnotitelů Nail Art ve dnech 14. -15.05.2009 v Českých 

Budějovicích – školitelka Renáta Dušková 

–        závazný hodnotící systém připraví pí. Dušková 

–        rozvinutí spolupráce s Unii kosmetiček v oblasti lektorské činnosti 

  

Sekce soutěžní  

 pí. Mertlíková  



-         zhodnocení Harmonie 2009 viz výše 

-         Harmonie 2010 by se měla opět konat na Výstavišti Brno 

  

Sekce spolupráce s partnery 

p. Skupin  - informace o sponzorech Harmonie 2009, tito sponzoři dali převážně věcné dary - 

ZELL, BVV, Šuberť s, APAS, TOVARES, WELLA, LONDA, SCHWARZKOPF, ILIRIJA, 

RUBY ROSE, NAVA, CMÍRAL, PEPSI COLA, DELIKOMAT, REKSTAN 

  

  

Ad. 7. Jednotné zadání ZZ oboru kadeřník 

 zkoušky budou probíhat podle loňského zadání.  

  

  

Ad. 8 Různé 

 p. Černý - doporučení, aby členové Rady odebrali od firmy Zell zboží v hodnotě 

15.000,--Kč. Rada toto doporučení odsouhlasila.  

 Doporučení Rady, aby v rámci školních kol proběhla výměna hodnotitelek v rámci 

regionu popř. kraje 

 Vypracování nového hodnocení poroty na soutěžích, zodpovídá za kadeřníky pí. 

Siwková (Jihlava), za kosmetičky – pí. Persunová (Vizovice) 

 Pí. Siwková – seznámení s vnitřním Intranetem – Moodle. Nejdříve se s tímto seznámí 

členové Rady, na Valné hromadě ostatní členové Asociace.  

 Postup : 

-         www.soups.cz - Moodle – ostatní – akakos- účastnické jméno a příjmení – 

heslo(své příjmení) 

 Příští zasedání Rady – říjen 2009 – SŠ Lanškroun 

Ad. 9 – Závěr 

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště poděkoval p. Černému za 

poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný návrat domů.  

 Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

V Ostravě 16.dubna 2009   

http://www.soups.cz/

