
Zápis z valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 
ČR, konané  19.11.2014 

 
 
Jednání bylo přítomno 24 škol ze 42 – viz prezenční listina 
 
Program : 

1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 

2. Kontrola usnášeníschopnosti  

3. Ustanovení mandátové a návrhové  komise.  

4. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady 

5. Zpráva o činnosti Rady Asociace  

6. Zpráva o hospodaření Asociace 

7. Zprávy z jednotlivých pracovních sekcí  

8. Různé 

9. Diskuze 

10.  Usnesení 

11.  Závěr 

 
 
AD 1) ZAHÁJENÍ  
Valnou hromadu zahájil  jednatel Asociace p. Pavel  Chrenka - seznámení s  
programem 
 
 
AD 2) KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 
Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 24 škol ze 42 členů Asociace a valná 
hromada je usnášeníschopná. 
 
 
AD 3) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE 
Byla zvolena mandátové komise ve složení: 
předseda  - p. Baričák, člen p. Musil 
Byla zvolena návrhová komise ve složení 
Předseda p. Lédl, člen p. Novák 
 
 
AD 4. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z MINULÉ VALNÉ HORMADY  
Usnesení z minulé valné hromady bylo splněno – svolat valnou hromadu AKAKOS 
dle stanov do 30.11.2014 
 
 
 
 



AD5) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 
 

 V roce 2014 byl počet členů 42 ( v říjnu 2014 přistoupily školy Dačice a 

Teplice) 

 Radu Akakos tvoří zástupci těchto škol: 

SŠ potravinářská, obchodu  a služeb Brno 
SŠ obchodu a služeb České Budějovice 
SŠ obchodu a služeb Žďár nad Sázavou 
SOŠ a SOU Lanškroun 
SŠ služeb a podnikání Ostrava 
SŠ Havířov -Prostřední Suchá 
SŠ oděvní a služeb Vizovice 
 

 Rada AKAKOSu se sešla během roku 2014 celkem 4 x (23.1.2014, 8.4.2014, 

30.9.2014, 18.11.2014) a účast byla následující : 

SŠ obchodu a služeb České Budějovice -100% 
SŠ obchodu a služeb Žďár nad Sázavou – 75 % 
SOŠ a SOU Lanškroun  - 100 % 
SŠ služeb a podnikání Ostrava – 100 % 
SŠ Havířov -Prostřední Suchá – 100 % 
SŠ oděvní a služeb Vizovice – 100 % 
 

 V průběhu roku 2014 se Rada zabývala : 

 Jednotným zadáním ZZ oboru kadeřník – p. Mertlíková spolupráce 

s NUV 

 Uspořádal jazykový seminář pro učitele anglického a německého 

jazyka oboru kadeřník  

 Spolupracovala s Unií kosmetiček 

 Uspořádal kurz líčení pod vedením p. Bauera – červen 2014 Brno  

 Seminář hodnotitelek Nail artu pod vedením p. Pýchové – červen 2014 

Lanškroun  

 Příprava a organizace Harmonie 2014  

 Řešení oboru kosmetička v rámci výučního listu – jednání na MŠMT 

ČR pí. Marková  

 Změna vedoucí sekce oboru kosmetička – místo pí. Zaimlové  pí 

Papežíková  

 Národní soustava kvalifikací  

 Výměna praktických maturitních témat mezi členy Rady AKAKOS 

 Zařazení Harmonie do kategorie B – dotačního programu Podpora 

soutěžních přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 

 Zavedení nových webových stránek (wwww.akakos.cz), které spravuje 

SŠ Lanškroun – p. Lédl 

 Změna ve funkci vedoucí pracovní sekce kadeřník – pí. Mertlíkovou 

vystřídala od října 2014 pí. Novotná  

 
 



 
AD 6) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE  –  pí. Zaimlová 
 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKAKOS Rok 2014 
 
 

Finanční přehled AKAKOS k 30.9.2014. 

 

 

Převod zůstatku na BÚ z r.2013:                                                       35 665,24 Kč 

Členské příspěvky za r.2014:                                                         +  43 000,00 Kč 

Úroky z běžného účtu:                                                                   +         45,52 Kč 

Bankovní poplatky:                                                                        -     1 410,00 Kč 

Faktury -  daňové poradenství                                                        -     2 000,00 Kč 

             -  registrace domény                                                          -        998,00 Kč 

             -  tvorba www. stránek                                                      -     5 000,00 Kč 

             -  občerstvení při JZ kurzu                                                 -       852,00 Kč 

             -  občerstvení Brno                                                            -     1 289,00 Kč 

             -  papírové tašky                                                                -        947,00 Kč   

             -  tonery                                                                             -     6 120,00 Kč 

             -  dárkové poukazy RYOR                                                -    5 000,00 Kč 

             -  materiál na Harmonii ACTIVA                                     -    2 115,00 Kč   

             - odměna hodnotitele kosmetiky Bauer                            -     6 050,00 Kč 

            -  ubytování Clarion                                                           -     1 300,00 Kč                     

            -  AV MEDIA                                                                    -   12 100,00 Kč 

 Finanční dary  -  Havířov, Žďár.n.Sáz., Ostrava,                         +   20 000,00 Kč                                        

                              Vizovice, Lanškroun, Hronek 

Vratka platby občerstvení – placeno hotově                                  +       852,00 Kč 

Jazykový kurz – dlužná částka                                                       +       250,00 Kč 

                                                                                                        +         50,00 Kč 

Vizážistický seminář – dlužná částka                                             +    3 634,00 Kč 

          

Zůstatek na běžném účtu:                                                                 58 315,76 Kč 

 

 

Převod zůstatku pokladny z r.2013:                                                 24 291,00 Kč 

Hotovostní příjmy do pokladny:                                                      67 550,00 Kč 

Členský příspěvek Č.B.Kněžskodvorská                                           1 000,00 Kč 

Jazykový kurz NJ                                                                               3 250,00 Kč 

Vizážistický seminář Bauer                                                              34 800,00 Kč 

Členský příspěvek Dačice, Teplice                                                    1 000,00 Kč 

Startovné Harmonie                                                                         27 500,00 Kč 

 



Výdaje z pokladny:                                                                         77 845,00 Kč   

                 - poštovné                                                                         3 195,00 Kč    

                 - ochranné obálky                                                                343,00 Kč 

                 - občerstvení jazykový kurz                                                 852,00 Kč 

                 -  honorář lektorky                                                            1 500,00 Kč 

                 -  odměna vizážistický seminář Bauer                            30 000,00 Kč 

                 -  občerstvení seminář Brno                                                 766,00 Kč 

                 -  ubytování Brno Bauer                                                       400,00 Kč 

                 -  trikolora                                                                             149,00 Kč 

                 -  občerstvení, voda                                                            3 776,00 Kč 

                 -  medaile, plakety                                                            15 123,00 Kč 

                 -  ubrousky                                                                              59,00 Kč 

                 -  bagety                                                                              3 384,00 Kč 

                 -  odměny hodnotitelů ( Pýchová,Špilar,Mareš)              15 750,00 Kč 

                 -  DVD                                                                                   936,00 Kč 

                 -  taneční vystoupení                                                           1 000,00 Kč 

                 -  chlebíček                                                                             612,00 Kč 

 

 

Pokladní zůstatek:                                                                            13 996,00 Kč 

 

Celkem zůstatek:                                               72 311,76 Kč 

 

 
AD 7) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  
 
Sekce oboru kadeřník – pí. Novotná 
 

1. Informace o soutěži Brněnské zrcadlo, které proběhne dne 9.4.2015 v Brně  
2. Jednotné zadání ZZ dotáhne do konce pí. Mertlíková  

 
Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Papežíková  
 

1. V měsíci červnu proběhlo školení pana Pavla Bauera pro učitele odborného 

výcviku a odborných předmětů oboru Kosmetické služby. Školení organizačně 

zabezpečovala Střední škola oděvní a služeb ve Vizovicích, samotné školení 

se uskutečnilo ve Střední škole potravinářské, obchodu a služeb Brno. 

Semináře se zúčastnilo 31 učitelů ze 17 středních škol, které jsou zapojeny do 

asociace AKAKOS. Tato akce se setkala s obrovským kladným ohlasem ze 

strany učitelů, byla pro jejich práci velkým přínosem a měla značný význam ve 

zdokonalení jejich profesního umu. 

2. Na období leden – červen 2015 plánujeme školení Pavla Bauera tentokrát pro 

žáky škol. Veškeré informace budou rozeslány na školy prostřednictvím e-

mailu do ledna 2015. 



3. V měsíci červnu 2015 nabízíme školení Denisy Pýchové – nail art pro učitele. 

Seminář se podle zájmu ze strany škol může uskutečnit v Brně, Ostravě a 

Českých Budějovicích. Veškeré informace budou zaslány do všech škol e-

mailem do března 2015. 

  
Sekce soutěžní – p. Petrovský, pí. Zaimlová 
 

P. Petrovský  
1. Informace o Harmonii 2015  

 Termín by měl být na přelomu měsíce října a listopadu 2015 – v jednání 

 Chystá se nová koncepce Harmonie týkající se časového harmonogramu 

soutěže 

 Výzva k účasti členů Asociace na Harmonii 2015  

 Příprava témat na Harmonii 2015 – termín 31.3.2015 

2. Zhodnocení Harmonie 2014   

 Soutěž proběhla bez větších problémů, poděkování Výstavišti České Budějovice, 

poděkování sponzorům 

p. Zaimlová  
3. Finanční vyúčtování Harmonie 2014 

Finanční vyúčtování HARMONIE 2014 z AKAKOS. 

 

Příjmy: 

Finanční dary  -  Havířov, Žďár.n.Sáz., Ostrava,                         +   20 000,00 Kč                                        

                              Vizovice, Lanškroun, Hronek 

Startovné Harmonie 2014                                                             +  27 500,00 Kč 

                                                                                                    47 500,00 Kč  

 

Výdaje: 

             -  papírové tašky                                                                -        947,00 
Kč   

             -  dárkové poukazy RYOR                                                -    5 000,00 Kč 

             -  materiál na Harmonii ACTIVA                                     -    2 115,00 Kč   

             - odměna hodnotitele kosmetiky Bauer                            -     6 050,00 Kč 

            -  ubytování Clarion                                                           -     1 300,00 Kč                     

            -  AV MEDIA                                                                    -   12 100,00 Kč 

            -  poštovné                                                                          -    3 195,00 Kč    

            - ochranné obálky                                                              -       343,00 Kč 

            -  trikolora                                                                          -      149,00 Kč 

            -  občerstvení, voda                                                            -   3 776,00 Kč 

            -  medaile, plakety                                                              - 15 123,00 Kč 

             -  ubrousky                                                                        -        59,00 Kč 

             -  bagety                                                                            -   3 384,00 Kč 



             -  odměny hodnotitelů ( Pýchová, Špilar , Mareš)           - 15 750,00 Kč 

             -  DVD                                                                             -       936,00 Kč 

            -  taneční vystoupení                                                       -     1 000,00 Kč 

                                                                                                         71 863,00 Kč   

 
Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

V návaznosti na problémy se zajištěním věcných darů pro všechny účastníky 
HARMONIE byl schválen na zasedání rady AKAKOSu, které se uskutečnilo v lednu 
2014 pro letošní ročník HARMONIE jiný způsob zajištění těchto darů. Rada rozhodla, 
že odměněni budou jen účastníci, kteří se umístí na prvních třech místech v každé 
soutěžní kategorii, a to následovně: 
pro vítěze dárkový poukaz v hodnotě 2.500,- Kč 
za druhé místo dárkový poukaz v hodnotě 1.500 
za umístění na třetím místě dárkový poukaz v hodnotě  1.000,- Kč 
 
Rada se také rozhodla podpořit uvedené řešení částkou 3.000,- Kč za každou školu, 
které tvoří radu asociace. 
 
Oslovené firmy, s kterými se jednalo o vystavení dárkových poukazů byly také 
požádány o podporu věcnými dary. Sponzoři se nakonec k situaci postavili tak, že 
většina z nich poskytla dárkové poukazy zadarmo a navíc přidala i věcné ceny, což 
vedlo k tomu, že každý z účastníků soutěže obdržel věcný dar. 
Poukazy a věcné dary pro soutěžící poskytly: 
 
Haircar Professionals s.r.o 
Schwarzkopf professional s.r.o. 
L´Oreal Česká republika s.r.o. 
Ryor s.r.o. 
 
Jménem  AKAKOSu a Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné 
školy České Budějovice bylo osloveno několik desítek partnerů pro zajištění samotné 
akce v Českých Budějovicích. Je nutno vyzdvihnout podstatný podíl pořádající školy 
v čele s ředitelem školy Mgr. Petrovským a ing. Zaimlovou. 
 
Z takto zajištěných partnerů je nutno jmenovat: 
CMÍRAL  velkoobchod  pro                        
INTEGRA Miroslava Jehličková,                                                                      
MAKO BUTTERFLY s.r.o.                                                                              
PENAM  a.s.                                                                                                 
Vorlíčkovi, Kadeřnické potřeby                                                                      
Barekol                                                                                                                 
SUCHÝ                                                                                                             
 JCOS s.r.o. 
MJC Zlín spol. s r.o.                                                                                       
 
Pro další úspěšnou spolupráci se sponzory je vhodné: 

- zaslat partnerům DVD  HARMONIE 2014 s poděkováním-už uskutečněno 
-     zvýraznit význam a kredit soutěží oborů kadeřník, kosmetička zajištěním 

účasti pokud možno všech škol 



-    udržení účasti zahraničních škol  
-    dostat sponzory do časopisů a novin (školních, regionálních), na webové 

stránky asociace AKAKOS a prolinky partnerů na našich stránkách.  
 
 
AD 8) RŮZNÉ  
 
p. Chrenka  

 Poděkování bývalým členům Rady – pí. Mertlíkové a p. Černému za velký 

přínos a práci pro Asociaci – ocenění plaketou na Harmonii 2014 

 Nezájem členů Asociace o valnou hromadu, která se koná jednou za rok, málo 

škol se omluvilo, většina škol neposlala ani návratku, opatření – kontrola e-

mailových adres členských škol a kontaktních osob  

 Varianty oboru kosmetické služby 

Varianta A – 3 + 2 (H + L) – chybí H obor s výučním listem, proto nastávají 

problémy s touto variantou, podpora Unie kosmetiček H + L, pokud by to 

neprošlo přiklonění k H oboru 

Varianta B – změna stávajícího L na H 

 Poděkování p. Petrovskému a pí. Zaimlové za vynikající organizaci Harmonie 

2014 

p. Lédl 
 Pozvánka na Kalibr cup, který se uskuteční 12.2.2015 v Lanškrouně 

Pí. Zaimlová 

 Informace o nové zájmové organizaci KAKAKOS – konkurence AKAKOS 

p. Szymeczek  

 Poděkování všem školám jejichž žákyně se zúčastní castingu na Miss Reneta 

 

 
AD 9) USNESENÍ 
 
Na Valné hromadě je přítomno 24 ze  42 zaregistrovaných škol a valná hromada je 
usnášení schopná ( 15 škol přítomno, 9 škol poskytlo plnou moc) 
 
 1. Valná hromada schvaluje  
     a) návrh usnesení   

    pro 24      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro     24      proti 0  zdržel se 0 

 

     c) volbu mandátové  a návrhové komise 

    pro 24      proti 0   zdržel se 0 



    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 24     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 24    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 24     proti 0   zdržel se 0 

 

     g) úprava stanov Asociace v oblasti přítomných na valné hromadě  
                  (usnášeníschopná tehdy je-li nadpoloviční většina přítomných na valné  
                  hromadě)  a   přechod na Spolek dle nového OZ  
    pro  24  proti 0   zdržel se 0 

 

 

2. Valná hromada ukládá 

 svolat valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30.11.2015 
 

3. Valná hromada bere na vědomí 

          pověření  ředitelky SŠ potravinářské, obchodu a služeb Brno  projednat na  
          MŠMT ČR způsob vzdělávání oboru kosmetické služby a jejich zakončení  
          studia 
  
 
AD 10)  DISKUZE  
 
pí. Marková  

 Otázka H a L oborů Kosmetické služby – účastníci valné hromady s r přiklánějí 

k tomu, že pokud by neprošel pilotní projekt, tak by kosmetička měla být H obor.   

 Jménem Asociace vede jednání na MŠMT pí. Marková  

 Provázanost zkrácené formy studia kadeřník – kosmetické služby  

p. Szymeczek 
 Podal návrh, aby na webových stránkách členských škol AKAKOSu byl prolink na 

stránky AKAKOSu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AD 11) ZÁVĚR 

Závěrem jednatel Asociace poděkoval  SŠ Brno za umožnění uspořádání 
valné hromady  a také poděkoval všem za účast. Taktéž popřál  členům 
Asociace šťastné a veselé prožití blížících se svátků vánočních a vše nejlepší 
v novém roce 2015. 

 
 
 
 
 
 
Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 
 
 
 
Brno, 19. listopadu 2014  
 

 

 


