
Zápis z valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 
ČR, konané  11.11.2013 

 
Jednání bylo přítomno 23 škol ze 43 – viz prezenční listina 
 
Program : 
 

1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 
2. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady 
3. Ustanovení volební a návrhové  komise.  
4. Kontrola usnášeníschopnosti  valné hromady 
5. Zpráva o činnosti Rady Asociace  
6. Zpráva o hospodaření Asociace 
7. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí  
8. Volba Rady Asociace 
9. Různé 
10.  Usnesení 
11.  Závěr 

 
AD 1) ZAHÁJENÍ  
Valnou hromadu zahájil  jednatel Asociace p. Pavel  Chrenka - seznámení s  
programem 
 
 
AD 2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉ VALNÉ HORMADY  
Všechna usnesení z minulé valné hromady byla splněna 
 
 
AD 3) USTANOVENÍ VOLEBNÍ  A NÁVRHOVÉ KOMISE 
Byla zvolena volební komise ve složení: 
předseda  - p. Baričák – SŠ Ostrava,  
p. Szymeczek  -. SŠ Havířov – Prostřední Suchá 
Byla zvolena návrhová komise ve složení : 
předseda -  p. Lédl – SŠ Lanškroun, 
p. Novák  – SŠ Lanškroun  
 
 
AD 4) KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 
Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 23 škol ze 43 členů Asociace a valná 
hromada je usnášeníschopná. 
 
 
AD5) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 

 v roce 2013 je počet členů v Asociaci 43 škol 

 splnění úkolů z minulé valné hromady: 
- svolat valnou hromadu na rok 2013 

 Radu Asociace tvoří zástupci těchto škol, kterým končí mandát 31.12.2013 
SŠ potravinářská a služeb Brno 
SŠ obchodu a služeb České Budějovice 
SŠ obchodu a služeb Jihlava 



SOŠ a SOU Lanškroun 
SŠ služeb a podnikání Ostrava 
SŠ Havířov -Prostřední Suchá 
SŠ oděvní a služeb Vizovice 

 Rada Asociace se sešla v roce 2013 celkem 3x : 
13.2.2013 v Lanškrouně,   
17.4.2013 v Brně 
2.10.2013 v Brně 
Účast členů Rady Asociace byla následující: 
Ostrava, Brno, České Budějovice, Havířov – 100 % 
Lanškroun a Vizovice 66 % 
Jihlava – 33% 

 V průběhu roku 2013 se podařilo uskutečnit tyto akce : 
 konání Mistrovství republiky  Harmonie 2013 v Českých Budějovicích  
 vítězové Harmonie 2012 kategorie kadeřník a kosmetička byli ocenění 

na akci České     ručičky v divadle Reduta Brno v červnu 2013 
 proškolení hodnotitelů kadeřník v Brně – květen 2013, školení vedl p. 

Špilar  
 proškolení hodnotitelů kosmetička v Brně – březen 2013 – školení vedl 

p. Bauer 
 seminář pro pedagogy zabývající se nehtovou modeláží – Havířov, 

Brno – září 2013, seminář vedla pí. Pýchová  
 jednání členů Rady s NUV – JZZK oboru kadeřník  
 jednání členů Rady s NUV a MŠMT – o oboru kosmetička, model 3+1  
 vypracování nových soutěžních řádů oborů kadeřník a kosmetička 

s platností od 1.1.2014 
 vypracování nového soutěžního řádu nehtová modeláž – s platností od 

1.11.2013 
 jednání s firmami TASHA, Primavera Andorrana, různé kosmetické 

firmy, Unie kosmetiček ČR 
 

 V průběhu roku se nepodařilo uskutečnit  
 seminář v dekorativní kosmetice, který se měl uskutečnit v měsíci září 

2013 v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě 
 nebyl sestaven tým pro tvorbu učebnice pro kosmetičky 

 
 

 
AD 6) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE  –  pí. Zaimlová 
 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKAKOS 
 
Rok 2013 
 
Převod zůstatku na BÚ z r.2012:               49 437,77 Kč 
Členské příspěvky za r.2013:                    41 000,00 Kč 
Úroky z běžného účtu:                                      51.10 Kč 
Bankovní poplatky:                                      1 311,00 Kč 
Výběr z bankomatu                                            0,00 Kč 
Faktury -  daňové poradenství                      2 000,00 Kč 



             –  materiál                                        9 493,00 Kč 
             -  školení hodnotitelů                       6 050,00 Kč 
             - občerstvení                                    4 125,00 Kč  
             - tonery                                           23 004,52 Kč 
 
 
 
Zůstatek na běžném účtu:                        44 505,35  Kč 
 
 
Převod zůstatku pokladny z r.2012:            7 454,00 Kč 
Hotovostní příjmy do pokladny:                 32 500,00 Kč  ( člen.přísp., startovné ) 
Výdaje z pokladny:                                     9 956,00 Kč   ( poštovné, materiál ) 
 
Pokladní zůstatek:                                    30 027,00 Kč 
 
 
Celkem zůstatek:                74 532,35 Kč 
 
 
AD 7) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  
 
Sekce oboru kadeřník – pí. Mertlíková 
 
1. Školení hodnotitelů kadeřnických soutěží – proběhlo v SŠ potravinářské, 

obchodu a služeb, Charbulova 106, Brno dne 3.5.2013. Školení vedl pan Mgr. 

Jan Špilar. Zúčastnilo se 38 zájemců, všichni úspěšně školení absolvovali a byly 

jim vystaveny hodnotitelské průkazy.  Seznam hodnotitelů je zveřejněn na 

webových stránkách asociace, zveřejněním jsou průkazy certifikovány.  

 

2. Jednotné zadání závěrečných zkoušek – 

 Bylo vytvořeno celkem  6 témat v písemné části , 3 témata v praktické  
části, 30 otázek ústní části, zadáno téma SOP .  

 Novinkou v písemné zkoušce bylo uvedení příkladů řešení. 

 Cizí jazyk byl zařazen formou popisu obrázků a samostatného vyjadřování 
k oboru.  

 Ekonomika – výpočet byl zařazen pouze  v písemné zkoušce.  

 V současné době probíhá úprava jednotlivých témat a tvorba zadání č.7 a 8  
(tato témata budou zařazena do jednotného zadání ve šk. r. 2014/15. 

 

 
 
Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Zaimlová 
 
Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová  
 

1. Bylo zorganizováno a realizováno školení hodnotitelů  dekorativní kosmetiky – 
19.3.2013 v Brně Průkaz hodnotitele platný po dobu 3 roky, tj. k 19.6.2016 



 

– seminář měl vysokou úroveň díky i vedoucími školiteli p. Bauerovi. 

Účast UOV oboru kosmetička – seznam uveřejněn na stránkách AKAKOS 

1.  BC. Anna Fendrichová 

2.  Květuše Šefčíková 

3. Mgr. Martina Krajíčková 

4. Ilona Persunová 

5. Věnceslava Jadrníčková 

6. Bc. Danuše Bilá 

7. Šárka Pitľová 

8. Lenka Pačanová 

9. Bc. Kamila Bernatíková 

10. Renáta Michejdová 

11. Mgr.Jana Hájková 

12. Mgr. Jitka Horáková 

13. Bc. Věra Kubíková 

14. Bohuslava Fruhaufová 

15. Jitka Koudelková 

16. Jitka Zemanová 

17. Šárka Benešová 

18. Mgr. Stanislava Frenglová 

19.  Karolína Vodenková 

20. Eva Švecová 

21. Markéta Župková 

22. Nikol Koutná 

23. Jana Harmáčková 

24. Marcela Forstová 

25. Mgr. Iva Karásková 

26. Renata Chadimová 

    

    
 

2. 13.2.2013 byl projednán návrh změny v hodnotitelském řádu Nail Art – Rada 
Asociace přijala návrh pí. Pýchové na zrušení časomíry a časového limitu maximálně 
3 hodiny – platné již pro Harmonii 2012 

 

3. 17.4.2013 byly projednány a přijaty změny v soutěžním řádu dekorativní 
kosmetička, Nail Art i kadeřník – platné pro Harmonii 2014: 

- Jde o účast na Harmonii bez věkové limitace 

- O úpravu článku 2 o komisaři soutěže – zrušit protokol vyloučení ze soutěže 

- Dále v hodnotitelském řádu dekorativní kosmetiky vypuštěn v hodnotitelské tabulce 
– zpracování daného tématu 



- V návrhu propozic vypuštěn výraz divadelní tělky, vodové barvy, tempery a obtisky 

- Nepřijat návrh na sestavení členů poroty z řad profesionálů ( ne pedagogických 
pracovníků) z důvodu nezávislosti. V případě sestavení poroty z pedagogů - dbát na 
výběr pouze odborných učitelů a mistrových - předseda poroty může být odborník z 
praxe, hodnotitelé z řad pedagogických pracovníků s platným hodnotitelským 
průkazem  
 
 

4. Byl zorganizováno a zrealizováno školení  Nail Art pro učitele  pod vedením paní 
Pýchové - mistryně světa v nail artu. 

 
Uskutečnilo se: 
V Brně 5.6.2013 a 19.6.2013  
V Havířově 6.6.2013 a 20.6.,2013 
 
Celková účast: 8 škol  a 11 UOV 
 
5. Sekce zajišťovala rozesílání konání profesních aktuálních akcí pro obor 
kosmetička do jednotlivých škol 
 
6. Sekce informovala o navrhované spolupráci firem (Body faktory, 
Primavera,Biodroga, ad.) 
 
7. Komise předjednala s p. Bauerem možnost školení UOV v dekorativní 
kosmetice 
 
8. Sekce jednala s představitelkami Unie kosmetiček o navrhované změně ve 
formě vzdělávání oboru kosmetička 
.  
9. Sekce jednala v rámci vytvořené pracovní skupiny (členové skupiny – pí. Marková, 
pí. Zaimlová, pí. Šťastná) o modelu Kosmetička 3 + 1. Zpracovala návrh na jednání 
s MŠMT, který byl následně předložen. Podrobné informace p. Marková. 
 

 
 
Sekce soutěžní – p. Petrovský, pí. Zaimlová 
 

Za poslední hodnotící období od valné hromady konané dne 28.11.2012 do dnešního 
dne 11.11.2013 se uskutečnila v rámci organizace AKAKOS pouze jedna soutěž a to 
Harmonie 2012 – Mistrovství ČR kadeřníků a kosmetiček na výstavišti v Č. 
Budějovicích. 
Hodnocení této soutěže bylo provedeno na jednání Rady AKAKOS v Lanškrouně 
dne 13.2.2013. Tato soutěž proběhla bez komplikací a byla finančně zisková. 
Na dalším jednání Rady AKAKOS dne 17.4.2013 v Brně byl připomenut průběh 
HARMONIE 2012 a podány informace o průběhu vedení jednání a příprav 
HARMONIE 2013. 
 
Na tomto jednání Rady bylo konstatováno: 



- HARMONIE 2013 se uskuteční ve středu 20.11.2013 v rámci výstavy Vzdělání a 
řemeslo 
- z důvodu dřívějších připomínek bylo přislíbeno a zajištěno vytápění pavilonu již den 
dopředu a to  
  od 19.11.2013 
- proběhlo jednání s ředitele výstaviště a managementem zajišťující bezproblémový 
chod výstavy 
- bylo domluveno ubytování pro všechny soutěžící v hotelu Clarion, které poskytlo 
cca 60 % slevy proti cenám běžným, v ceně byla snídaně formou „Švédských stolů“ a 
bezplatné parkování 
- informace o zajištění Jihočeské televize a zpracování a odvysílání reportáže z této 
soutěže 
- podařilo se opět sponzorsky zajistit celkové ozvučení pavilonu a přenosu dění na 
plátno 
- termín pro odevzdání přihlášek byl do 15.9.2013 
- propozice pro HARMONII budou dodány začátkem června 2013 prostřednictvím e-
mailu 
 
 
Na dalším jednání  Rady AKAKOS dne 7.10.2013 v Brně byla podána informace o 
HARMONII 2013, potvrzeny všechny údaje a informace k řádnému průběhu soutěží. 
Od posledního jednání rady došlo ke změnám v počtu účastníků a to následně: 
Kadeřník dámská kategorie 24 soutěžících 
Kadeřník pánská  19 
Kosmetičky    16 
Nail Art    10    (+ Rakousko?) 
 
Počet hodnotitelů: 
Pro dámskou kategorii 7 
Pro pánskou  7 
Kosmetička  5 
Nail Art  3 až 5 (bude upřesněno na místě) 
 
Vedoucí komisí: 
p. Špilar kadeřníci 
p. Bauer kosmetička 
pí.,Pýchová nail art 
 
Vedoucí losování 
Kadeřník   pí. Mertlíková 
Kosmetika p. Baričák 
Nail Art p. Lédl 
 
Komisaři soutěže 
Kadeřník  dámská kategorie pí. Hrdličková 
Kadeřník pánská kategorie pí. Vránová 
Kosmetika pí. Pitlová 
Nail Art pí. Klorová 
 
 



Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

1. Zajištění spolupráce s firmami v rámci  soutěže Harmonie 2013.  

2. Poděkování za zajištění sponzorů p. Petrovskému a pí. Zaimlové 
3. DVD z Harmonie 2012 –zasláno sponzorům 
4. Sponzorské dary byly většinou věcné v hodnotě 2 – 5 tis. Kč 
5. Sponzorské firmy : 

Primavera Andorrana  Schwarzkopf profesionál Henkel ČR, Ilirija CZ, s.r.o.  
 Třebíč, Ryor s.r.o. Praha 
 
 
Ad 8 Volba Rady Asociace 
 
 Na valné hromadě byly do Rady Asocicace navrženy tyto školy : 
 SŠ Brno, SŠ Ostrava, SŠ České Budějovice, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice, SŠ  
           Havířov, SŠ Frýdek-Místek,, SŠ Lomnice u Tišnova, SŠ SČMSD Polička,  
           SŠ SČMSD Znojmo,   SŠ Žďár nad Sázavou . 
 SŠ Jihlava, která byla členem Rady se  dobrovolně účasti v Radě vzdala. 
 Výsledek voleb: 
 SŠ Polička   pro 0      proti 22  zdržel se 1 
 SŠ Znojmo   pro 0      proti 22  zdržel se 1 
 SŠ Frýdek-Místek pro 0      proti 22  zdržel se 1 
           SŠ Žďár n. S.  pro 21      proti 0   zdržel se 2 
 SŠ Lanškroun  pro 20      proti 0   zdržel se 3 
 SŠ Ostrava   pro 22      proti 0   zdržel se 1 
 SŠ Brno   pro 21      proti 0   zdržel se 2 
 SŠ Č. Budějovice    pro 21      proti 0   zdržel se 2 
 SŠ Havířov   pro 22      proti 0   zdržel se 1 
 SŠ Vizovice   pro 21     proti 0   zdržel se 2 
 
 
AD 9) RŮZNÉ  
 
p. Chrenka  

 požadavek na nahlášení změn názvů škol a jejich e-mailových adres 

 poděkování stávající Rady za důvěru a za zvolení do dalšího funkčního 
období  roku 2018 

 poděkování SŠ Jihlava za práci v Radě Asociace  

 informace o novém Občanském zákoníku, který vejde v platnost od 1.1.2014, 
jenž  přináší řadu změn týkajících se občanských sdružení 

 nabídka odborných jazykových učebnic (AJ, NJ) firmou Center for modern 
Education (vystoupneí zástupce firmy na začátku valné hromady) 

p. Lédl 

 pozvání na Kalbr cup – 6.2.2014 Lanškroun – propozice již zaslány 
elektronickou poštou 

p. Číhal  

 nabídka skript pro kadeřníky, které vytvořila SŠ Jihlava  

 nabídka 240 jazykových filmů na webu školy 

 pozvánka na soutěž Mladý módní tvůrce – Jihlava 12.12.2013 
 



pí. Mertlíková 

 pozvánka na soutěž Brněnské zrcadlo – 8.4.2014 Brno, tato soutěž bude 
regionální, musí předcházet celorepublikové soutěži Harmonie. Regionální 
kola by měla být 2 – Kalibr cup a Brněnské zrcadlo (pokud chtějí školy 
uspořádat regionální  soutěže v oboru kadeřník , záleží na jejich rozhodnutí) 

pí. Zaimlová 

 členové Asociace by měly poslat doporučeně na jednatele Asociace spojení 
na ředitele školy a osoby pověřené k jednání za obory kadeřnice, kosmetička 

 občerstvení  pro pedagogický doprovod na Harmonii 2013  je zajištěno formou 
poukázky na kávu a zákusek  

p- Petrovský  

 nabídka jazykových skript pro odborný výcvik – AJ, NJ. Zájemci o tato skripta 
je dostanou na CD na Harmonii 2013 

 
 
AD 10) USNESENÍ 
 
Na Valné hromadě je přítomno 23 ze  43 zaregistrovaných škol a Valná Hromada je 
usnášení schopná. 
 
 1. Valná hromada schvaluje  
     a) návrh usnesení   

    pro 23      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro     23      proti 0  zdržel se 0 

 

     c) volbu mandátové  a návrhové komise 

    pro 23      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 23      proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 23    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 23     proti 0   zdržel se 0 

 

     g) drobné  úpravy v soutěžním řádu oboru Nail art, kosmetička  

    pro  23  proti 0   zdržel se 0 

 

    h) Radu asociace ve složení zástupců jednotlivých škol  

    pro  23  proti 0   zdržel se 0 

 



2.  Valná hromada bere na vědomí  

změnu adres jednotlivých škol oborů kadeřník a kosmetička , a změnu e-

emailových adres a odpovědných osob  

 

3. Valná hromada ukládá  
svolat valnou hromadu Asociace dle stanova v termínu do 30.11.2014 

  
 
AD 11) ZÁVĚR 

Jednatel Asociace poděkoval  SŠ Brno za umožnění uspořádání valné 
hromady  a také poděkoval všem za účast a popřál šťastný návrat do jejich 
domovů.  
 

 
 
 
 
 
 
Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 
 
 
 
Brno, 11. listopadu 2013  
 

 


