
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  23.1.2014 ve Vizovicích 

 

Jednání bylo přítomno: SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Vizovice, SŠ České Budějovice,  

  
                    SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Žďár nad. Sázavou 

Omluveni: --------------- 
 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Hospodaření za rok 2013 
3. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
4. Různé 
5. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 zahájení provedla pí.Šťastná  – ředitelka SŠ Vizovice  

 jednatel Asociace - p. Chrenka provedl představení nového člena Rady Asociace – 
SŠ Žďár nad. Sázavou, který byl zvolen na Valné hromadě 11.11.2013  místo SŠ 
Jihlava – 

 
 

ad. 2.  Hospodaření Asociace za rok 2013 
 
Finanční přehled AKAKOS k 31. 12. 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:  ................................................  63,99 Kč 

Bankovní poplatky:  ................................................  1 536,00 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  .......................................  7 253,00 Kč  

 - tonery  ..............................................  23 004,52 Kč 

 - odměna hodnotitele ...........................  5 500,00 Kč 

Zůstatek na běžném účtu:  .................................  35 665,24 Kč 

Převod zůstatku pokladny z r. 2012:  ......................  7 454,00 Kč 

Hotovostní příjmy do pokladny:  ...........................  66 500,00 Kč  

 - školení hodnotitelů  ..........................  31 500,00 Kč 



 - členský příspěvek 2013  .....................  1 500,00 Kč 

 - startovné Harmonie  .........................  33 500,00 Kč 

Výdaje z pokladny:  ..............................................  49 663,00 Kč   

 - poštovné  ...........................................  4 117,00 Kč    

 - věcná cena  .......................................  1 499,00 Kč 

 - odměna hodnotitelům  ......................  22 750,00 Kč   

 - tisk fotografií .........................................  182,00 Kč 

 - materiál (DVD, obálky, líčidla)  ...........  1 912,00 Kč 

 - občerstvení Harmonie  .......................  5 521,00 Kč 

 - skleněné ceny, medaile  ...................  12 000,00 Kč 

 - taneční vystoupení  ............................  1 200,00 Kč 

 - květinová dekorace  ..............................  300,00 Kč 

 - zapůjčení kostýmu  ...............................  182,00 Kč    

Pokladní zůstatek:  .....................................  24 291,00 Kč 

Celkem zůstatek:  .......................................  59 956,24 Kč 
 

 

ad. 3. Informace ze vzdělávacích  sekcí 

Vzdělávací sekce – kadeřník – pí. Mertlíková 

 informace o JZZZ – pro rok 2014-2015 příprava 9. a 10. tématu písemné části. V letošním 

školním roce zadání 8 témat 

 nabídka jazykového semináře pro kadeřnice – okruhy slovní zásoby, jazyk anglický i německý 

– průzkum na jednotlivých školách zajistí pí. Mertlíková  

pí. Marková  

 informace o pracovní schůzce na MŠMT ohledně JZZZ – všechny obory budou konat ve 

školním roce 2015/2016 JZZZ (novela školského zákona) 

 

Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Zaimlová 

 informace o spolupráci s Unií kosmetiček – výměna vedení   

 informace o firmě PROKOS, která zajišťuje prodej kosmetických přístrojů  

 nabídka firmy Body faktory (Baťha)  - zapůjčení a proškolení přístroje galvanická špachtle 

 spolupráce v rámci Rady AKAKOS – výměna praktické maturity mezi školami 

 nabídka kurzu líčení pod vedením p. Bauera – minimální počet 10 účastnic – cena 1.000,-- Kč 

za účastníka – místo konání SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106,  Brno, 

předpokládaný termín – druhá polovina měsíce června  

 seminář hodnotitelek v Nail artu se uskuteční v měsíci červnu na SŠ, Kolárova 445,  

Lanškroun  pod vedením pí. Pýchové 

 

 

 



 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 zhodnocení Harmonie 2013  

 připomínky k ocenění vítězů na Harmonii 2013 ze SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba 

 informace o Harmonii 2014 – Harmonie proběhne v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 

v termínu  1. – 3.října 2014 v Českých Budějovicích 

 stanovení ocenění účastníků Harmonie 2014 – oceněna  budou jen první 3 místa 

v jednotlivých  soutěžních kategoriích (celkem 12 míst) + pamětní medaile 

- 1. místo – cena v hodnotě 2.500,-- Kč   

- 2. místo – cena v hodnotě 1.500,-- Kč 

- 3. místo – cena v hodnotě 1.000,-- Kč 

Zúčastněné školy získají  „Účastnický list“. Zlaté , stříbrné a bronzové pásmo bude zachováno 

pro soutěžící 

 

Sekce spolupráce s partnery - p. Skupin 

 Vedoucí sekce bude mít na starosti výběr věcných cen za jednotlivé školy  

 

ad.3. Různé 

 Volba jednatele Asociace – opětovně zvolen p. Chrenka – počtem hlasů 5, 1 se zdržel 

p. Chrenka  

 Informace o právní úpravě „Spolku“  dle nového Občanského zákoníku  

 Předána faktura ze SŠ Jihlava za webové stránky  

 Počet členů v Asociaci -  43 škol 

 Hodnotitelské průkazy v oborech kadeřník a kosmetička platné 3 roky 2013 – 2016 

 pí. Marková  

 Řešení oboru kosmetička v rámci výučního listu – otázka,  zda by kosmetička mohla být 

vrácena zpět do H – oboru. Sestavení dotazníku, který bude rozeslán na jednotlivé členy 

Asociace – zajistí pí. Marková  

pí. Zaimlová  

 Informace o nahlášení zodpovědného pracovníka za školu a zodpovědných pracovníků za 

obory kadeřník, kosmetička  - prozatím odevzdalo 32 škol 

 Odevzdání daňového přiznání za rok 2013 jednateli Asociace  

 

pí. Mertlíková 

 Pozvánka na Brněnské zrcadlo – regionální soutěž kadeřníků, kosmetiček,  nail art, která se 

bude konat dne 8.4.2014 na SŠ potravinářské a služeb,  Charbulova 106, Brno  

 

 

 

 



p. Lédl 

 Pozvání na Kalibr cup – regionální soutěž kadeřníků, kosmetiček, nail art, body art – termín 

6.2.2014 SŠ Lanškroun, počet přihlášených soutěžících je -  43 vlasová tvorba, 30 kosmetika, 

11 nail art, 9 body art.  

            Předsedové hodnotících komisí : 

            - kadeřnice p. Špilar  

 - kosmetičky – p. Bauer 

-  nail art. - pí. Pýchová 

 Otázka  řešení webových stránek Asociace – doména byla provozována na SŠ v Jihlavě 

soukromou společností. Nová doména AKAKOSu není zaregistrována, musí se zaregistrovat, 

částka 8.000,-- Kč 

 

Rada Asociace rozhodla, že zajištění témat pro Harmonii 2014 bude následovné : 

Kadeřnická soutěž – SŠ potravinářská a služeb Brno (dámská pánská kategorie) 

Kosmetická soutěž – SŠ oděvní a služeb,  Vizovice 

Nail art – SŠ Lanškroun 

Termín 28.2.2014 

 

Rada Asociace zamítla školení nových hodnotitelů oborů kadeřník a kosmetička z časových důvodů 

a dostatku stávajících hodnotitelů  

 

Rada Asociace  rozhodla, že pracovní sekci pro obor kosmetička přejímá od pí. Zaimlové pí. 

Papežíková – SŠ Vizovice  

 

Poděkování zástupce nového člena Rady Asociace za přijetí.  

 

Ad. 4 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast. Zvláště pí. Šťastné  ředitelce SŠ Vizovice  

za poskytnutí prostoru a občerstvení a všem popřál šťastný návrat domů.  

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 

Příští zasedání Rady proběhne dne 8.4.2014 v 10:30 h na  
SŠ potravinářské a služeb BRNO 

 
 
 
 
 
 

Ostrava, 3. února 2014 

 


