
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  18. listopadu 2014, Brno 

 

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

  
                    SŠ Havířov-Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun 

 
Omluveni:   SŠ Žďár na Sázavou  
 

Program :  
 

1. Zahájení 
2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
3. Zhodnocení Harmonie 2014  
4. Různé 
5. Závěr 

 

 
ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl jednatel p. Chrenka  

 

 
ad.2 Informace z jednotlivých pracovních  sekcí 

 

Sekce oboru kadeřník – pí. Novotná  

 Pozvánka na soutěž Brněnské zrcadlo – 9.4.2015 

 

 Sekce oboru kosmetička – pí. Papežíková 

 Nabídka školení od p. Bauera, který by jezdil po školách, které by měly o toto školení zájem, 

návrh v jednání s p. Bauerem – cena bude upřesněna 

 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 Návrh na změnu struktury Harmonie 2015 

            Nový časový harmonogram  

                       Zahájení 10:30 h 

Nail art – 11:00 h  

Kadeřník -  pánská kategorie 11:00 – 12:00 h  

Kadeřník - dámská kategorie 13.:00 – 14:00 h  

Kosmetika - 11:10 – 12:10 h .  

Vyhlášení výsledků - 15:00 h  

 Témata – pro jednotlivé soutěžní kategorie  

Rada AKAKOS pověřila sestavením témat následující školy - s termínem do konce ledna 2015 
(zaslání na e-mailovou adresu pí. Zaimlové  - zaiml.zdenka@centrum.cz)  
 
 

mailto:zaiml.zdenka@centrum.cz


Pánská kategorie – Žďár nad Sázavou  

Dámská kategorie -  Ostrava-Poruba 

Kosmetička – Havířov 

Nail Art – Lanškroun  

 

 Harmonie 2015 se pravděpodobně uskuteční v termínu na přelomu měsíce října a listopadu 

2015 na Výstavišti České Budějovice 

 

Sekce spolupráce s partnery  - p. Szymeczek 

 Informace o zaslání děkovného dopisu sponzorů Harmonie 2014 + DVD z Harmonie  

 

Ad.3 Zhodnocení Harmonie 2014 
 

 Všichni členové rady se shodli na tom, že Harmonie 2014 byla výborně připravená po 

organizační stránce, za což patří dík hlavně vedoucím pracovníkům SŠ České Budějovice, pí. 

Zaimlové a p. Petrovskému  

 Znepokojení nižší účastí soutěžících oproti minulým ročníkům  

 

ad.4. Různé 

 

p.  Lédl 

 Návrh na školení Nail Artu, které by vedla pí. Pýchová pro pedagogické pracovníky – termín 

červen 2015 (1 den), místo konání SŠ Brno a SŠ Havířov, počet pedagogů do 10, 

předpokládaná cena  6.000,-- Kč 

 

p. Chrenka 

 Upozornění na nezájem škol o valnou hromadu, opatření – aktualizace e-mailových adres 

jednotlivých školy Asociace, změna stanov z hlediska usnášeni schopnosti valné hromady 

(nadpoloviční většina přítomných na valné hromadě) 

  

pí. Marková 

 Informace o změnách v oboru kosmetické služby – pí. Knoblochová by měla domluvit 

setkání s ministrem školství za přítomnosti pí.Markové ohledně návrhu Asociace na 

úpravy tohoto oboru 

 

pí. Zaimlová 

 Fotografie z Harmonie 2014 budou umístěny na webové stránce Asociace 

 Informace o konkurenčním spolku KAKAKOS 

 

 



 

Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast a paní Markové  za poskytnutí prostor pro 

zasedání Rady AKAKOSu  a popřál všem přítomným šťastný návrat domů.  

Příští zasedání Rady Asociace se uskuteční ve dnech 12.3. –13.3.2015 od 15:00 h v hotelu 

Pramen, Praha – Černý most. 

 

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 

Ostrava, 20. listopadu  2014 

 

 

 


