
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  8. dubna 2014 

 

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

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

Omluveni: --------- 
 

Host : PhDr. Alena Tříšková – koordinátor rad HK ČR  

 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Vystoupení hosta  
3. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
4. Otázka cen pro vítěze Harmonie 2014 
5. Různé 
6. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedla pí. Marková – SŠ Brno  
 
ad.2 Vysotupení PdDr. Aleny Tříškové  

 

 Národní soustava kvalifikací – v současnosti 600 kvalifikací  

 Službové profesní kvalifikace – velký zájem o sportovní masáž 

 Sektorová rada pro osobní služby  

 Systém schvalování profesních kvalifikací  

 Zodpovědnost za Národní soustavu kvalifikací – ministerstva nechtějí převzít garanci 

(Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a sportu) 

 

 
ad.3 Informace ze vzdělávacích  sekcí 

Vzdělávací sekce – kadeřník – pí. Mertlíková 

 Informace o jednotlivých zadáních ZZ na příští školní rok : 

- Písemné zadání – 12 témat – zamítnuta písemná část na počítačích  

- Zamítnutí volného výběru otázek u ústní části  

 Jednotné zadání ZZ pro školní rok 2013/2014 

- Písemná část 8 témat, praktický část 6 témat, ústní část 40 otázek  

 Informace o semináři pro vyučující cizího jazyka (JA, JN), který se uskutečnil v březnu na 

SŠ v Brně – účast 10 škol  

 

 

 



Vzdělávací sekce oboru kosmetička – pí. Papežíková 

 Informace o chystaném kurzu líčení, který povede p. Bauer – termín 23.6. a 24.6.2014n 

od 9:00 do 16:00 h SŠ Charbulova, Brno  - počet pedagogů 17 první den a 17 druhý den 

 Seminář pro hodnotitelky Nail Artu – 19.6.2014 Lanškroun od 8:00 h – školitel p. Pýchová 

 Poděkování školám, které jsou v Radě AKAKOSu za výměnu praktických maturitních 

témat 

 Informace o školení BOZP v rámci kosmetického oboru – 28.5.2014 Praha – zajišťuje 

firma PROKOS 

 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

p. Petrovský  

 Informace o podepsaní smlouvy s Výstavištěm v Českých Budějovicích o bezplatném 

pronájmu pavilonu Z, kde se 1. 10. 2014 uskuteční Mistrovství republiky mladých kadeřníků a 

kosmetiček Harmonie 2014  

 Informace o ubytování – stejné podmínky jako v loňském roce, mírné zdražení ubytování 

v hotelu Clarion – 2lůžkový pokoj cena 1.000,--Kč včetně snídaně, 1lůžkový pokoj 800,- Kč 

včetně snídaně 

 V měsíci květnu budou rozeslány propozice na ubytování  

 

Pí. Zaimlová  

 Otázka umístění soutěž Nail art – v jednání je druhé poschodí pavilonu Z  

 Propozice o Harmonii 2014 budou uveřejněny na webu AKAKOS do konce měsíce dubna 

2014 

 Komisaři pro Harmonii 2014  

Kategorie dámská kadeřnice – pí. Jírecová 

Kategorie pánská kadeřnic – p. Špilar 

Dekorativní kosmetika – p. Bauer 

Nail art – pí. Pýchová  

 Do konce června zašlou školy přihlášky na SŠ Česká Budějovice s uvedením počtu 

soutěžících bez jmen soutěžících 

 

Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 Oslovení nadnárodních firem – zajistí p. Skupin  

 

Ad. 4 Otázka cen pro vítěze Harmonie 2014 

 
 Stanovení ocenění účastníků Harmonie 2014  

                   Oceněna budou jenom první 3 místa v jednotlivých disciplínách (celkem 12 míst)  
 1. místo – cena v hodnotě 2.500,-- Kč..  
 2. místo – cena v hodnotě 1.500,-- Kč  
 3. místo cena v hodnotě 1.000,-- Kč  
 Celkem 20.000,--Kč  



 Členové Rady Asociace zašlou do konce června 2014 na účet Asociace částku 3.000,-- Kč, 
která bude použita na odměny pro soutěžící  

 P. Skupin se pokusí zajistit u sponzorů poukázky na výběr zboží v hodnotě jednotlivých cen 
(Schwarzkopf, Primavera Andorrana) 

 

ad.5. Různé 

pí. Zaimlová 

 Informace o adresáři škol, které jsou členy Asociace – tento adresář bude vyvěšen do konce 

měsíce dubna 2014 na webových stránkách Asociace  

 41 členů Asociace zaplatilo členský poplatek (nezaplatila SŠ Pardubice a SŠ Praha 9) 

 Žádost o zařazení projektu do dotačního programu Podpora soutěžních přehlídek v zájmovém 

vzdělávání pro školní rok 2014/2015 – kategorie B).  

Tuto žádost zajistí p. Lédl a pí, Zaimlová 

p. Lédl 

 Informace o webových stránkách Asociace, které se v současné době dotváří – cena 300,-- 

Kč na celý rok provozu 

 Informace o soutěži Kalibr cup, která se uskuteční 12.2.2015 na SŠ v Lanškrouně, téma 

Flamengo, 4 kategorie – kadeřnice, kosmetička, nail art, body art 

p. Chrenka 

 Poděkování p. Lédlovi za zajištění webových stránek Asociace  

 Otázka maturitního vysvědčení – na zadní stranu vysvědčení napsat dodatek, z čeho se 

skládá praktická maturitní  zkouška – kosmetické, manikérské a pedikérské služby 

p. Petrovský  

 Pozvání na zasedání Rady AKAKOSu dne 30.9.2014 v 17:00 h v Českých Budějovicích, SŠ 

Kněžskodvorská 33 (kancelář ředitele) 

 

Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast a paní ředitelce Markové za poskytnutí 

prostor pro zasedání Rady AKAKOSu  a popřál všem přítomným šťastný návrat domů.  

 

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 

Ostrava, 22. dubna 2014 

 


