
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička 

ČR ze dne  30. září 2014 v Českých Budějovicích 

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

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

Omluveni: --------- 

 
Hosté :             pí, Mertlíková, p. Černý  

 

Program : 
 

1. Zahájení 
2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
3. Harmonie 2014 – viz sekce soutěžní  
4. Příprava valné hromady 2014 
5. Různé 
6. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Miroslav Petrovský  
 

 
ad.2 Informace ze vzdělávacích  sekcí 

Sekce oboru  kadeřník – pí. Mertlíková 

 Z důvodu odchodu do důchodu pí. Mertlíkové dochází ke změně ve funkci vedoucí – tuto 

funkci bude zastávat pí. Novotná  

 Sekce oboru kosmetička – pí. Papežíková 

 Informace o kurzu líčení, který proběhl v měsíci červnu na SŠ Charbulova, Brno, školení bylo 

velmi zajímavé – pro pedagogické pracovníky mělo velký přínos 

 Informace o semináři pro hodnotitelky nail art, který proběhl v měsíci srpnu na SŠ Lanškroun 

(6 hodnotitelek) 

Sekce soutěžní – pí. Zaimlová, p. Petrovský  

 Informace o přípravě soutěže Harmonie 2014  - počet soutěžících 68 , počet škol 26, dámská 

kategorie 20 soutěžících, pánská kategorie 21 soutěžících, dekorativní kosmetika 18 

soutěžících, nail art 9 soutěžících 

 Článek v Českobudějovickém deníku dne 30.9.2014 – upoutávka na Harmonii  

 Záštitu nad Harmonii převzal hejtman Jihočeského kraje 

 1. října bude jihočeská televize natáčet na Harmonii 

 Způsob vyhlašování – pamětní listy pro účastníka školy + dárky na konci soutěže  

 Soutěžící dostanou pamětní medaile a balíček  

 Technické zázemí zajišťuje firma AV Media formou sponzorského daru  

 

 



Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

 Členové Rady Asociace přispěli na Harmonii částkou 3.000,-- Kč 

 Další sponzoři Schwarzkopf, Loreall , Ryor 

 

Ad.4  Příprava valné hromady 2014  

 
 Termín 19.11.2014  

 Místo konání - SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Charbulova 106,  Brno 

 Úkol č. 1 -  „Vypracovat zprávu o činnosti Asociace“ 

T: 19.11.2014   Zodp.  -  jednatel 

 Úkol č. 2 – „Vypracovat zprávu o hospodaření Asociace za rok 2014“ 

T: 19.11.2014   Zodp. -  Zaimlová 

 Úkol č. 3 – „Vypracovat zprávu za jednotlivé pracovní sekce“ 

T: 19.11.2014   Zodp. - vedoucí jednotlivých pracovních sekcí  

 Úkol č. 4 – „„Zajistit pozvánku na valnou hromadu“ 

T : 30.10.2014   Zodp.-  jednatel 

 

 

ad.5. Různé 

pí. Mertlíková 

 Informace o projektu Jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru kadeřník – projekt končí 

a JZZZ pro všechny školy bude platit od roku 2016  

 Chystá se nový projekt – Ověřování JZZZ na PC – jedná se o ověřovací model „Nanečisto“  

 pí.Mertlíková bude v tomto projektu pokračovat dále ve spolupráci s NUV jako soukromá 

osoba 

p. Lédl 

 Pozvání na  soutěž Kalibr cup, která se uskuteční 12.2.2015 na SŠ v Lanškrouně, téma 

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

 Informace o zasílání příspěvků na webové stránky Asociace www.akakos.cz  

 

p. Chrenka 

 Informace o dotačním programu Podpora soutěžních přehlídek v zájmovém vzdělávání pro 

školní rok 2014/2015 – zařazení do kategorie B 

 Informace o novele zákona o pedagogických pracovnících  

 Poděkování bývalým členům Rady pí. Mertlkové a p.Černému za aktivní práci a přínos pro 

Asociaci  

 

Pí. Marková 

 Informace o stavu jednání k oboru kosmetické služby (model 3+2, nebo změna z L na H) 

 

http://www.akakos.cz/


 

Ad. 6 – Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast a panu řediteli Petrovskému  za 

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

 

 

Zpracoval : Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
 
 

Ostrava, 10.října 2014 

 

 


