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

konané  20.10.2015 

 

 

Jednání bylo přítomno 28 škol ze 43 – viz prezenční listina 

 

Program : 

1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 

2. Ustanovení mandátové + volební komise a návrhové komise  

3. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 

3.1. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady 

4. Změna registrace Asociace na zapsaný spolek dle Občanského zákoníku 

4.1. Odstoupení Rady AKAKOS 

4.2. Schválení nových stanov 

4.3. Volba Rady a jednatele AKAKOS 

5. Zpráva o činnosti Rady Asociace za rok 2015 

6. Zpráva o hospodaření Asociace  k 20.10.2015 

7. Zprávy o činnosti 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) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ + VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE 

 

Byla zvolena mandátové + volební komise ve složení: 

předseda  - p. Baričák,  

člen -  pí. Šťastná 

Byla zvolena návrhová komise ve složení 

předseda - p. Lédl   

člen -  p. Musil 

 

 

AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 

 

Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 28 škol ze 43 členů Asociace a valná hromada je 

usnášeníschopná 



 Ad 3.1. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady  

Usnesení z minulé valné hromady ze dne 19.11.2014 bylo splněno – svolat  

valnou hromadu do 30.11.2015 

 

 

AD 4. ZMĚNA REGISTRACE  

 

 Ad. 4.1. Odstoupení Rady AKAKOS.  

Na základě transformace dle Občanského zákoníku AKAKOS na zapsaný spolek, 

vyzval jednatel k odstoupení Rady AKAKOS, která byla zastoupena těmito školami: 

- Střední škola Brno, Charbulova, p.o. 

- Střední škola obchodu, služeb a podnikání a VOŠ České Budějovice, p.o. 

- Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, p.o. 

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, p.o. 

- Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p.o. 

- Střední škola oděvní a služeb Vizovice, p.o. 

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. 

 

Ad. 4.2. Schválení nových stanov 

            Přečtení a schválení nových stanov  - viz příloha č.1 

 

 

Ad 4.3. Volba Rady a jednatele AKAKOS  

 

viz Usnesení 

 

 

AD 5) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 

 

 V roce 2015 činil počet členů AKAKOS 43 (střední škol). Radu AKAKAOS 

tvoří zástupci těchto škol: 

- Střední škola Brno, Charbulova, p.o. 

- Střední škola obchodu, služeb a podnikání a VOŠ České Budějovice, p.o. 

- Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, p.o. 

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, p.o. 

- Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p.o. 

- Střední škola oděvní a služeb Vizovice, p.o. 

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.    

 Rada AKAKOS se sešla během roku 2015 celkem 2 x , a to 12.3.2015 v Praze 

a 20.10.2015 v Českých Budějovicích. Účast škol byla následující  

100 % - České Budějovice, Ostrava, Havířov, Lanškroun, Brno,  

   Žďár nad Sázavou  

50 % -    Vizovice 

 

 



 v průběhu roku 2015 se Rada zabývala  

- znovuzavedením 3letého oboru kosmetička o který usiluje – jednání 

s doktorkou Němcovou na NUV – neúspěch ze strany AKAKOS 

- uspořádání vizážistického semináře pod vedením p. Bauera 

- příprava Harmonie 2015 

- transformace Asociace  na zapsaný spolek 

 

AD 6) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE DO 20.10.2015   –  pí. Zaimlová 

 

Finanční přehled AKAKOS k 20.10.2015. 

 
Převod zůstatku na BÚ z r.2014:                                                       52 445,23 Kč 

Členské příspěvky za r.2015:                                                            42 000,00 Kč 

Startovné Harmonie 2015 33 000,00 Kč 

Úroky z běžného účtu:                                                                             37,78 Kč 

Bankovní poplatky:                                                                             1 344,00 Kč 

Faktury -  daňové poradenství                                                            2 000,00 Kč 

             -  registrace domény                                                                 151,00 Kč 

             -  www stránky                                                                      2 500,00 Kč 

             -  tonery                                                                                  9 789,00 Kč  

 

              

Zůstatek na běžném účtu:                                                            111 699,01  Kč 

 

 

Převod zůstatku pokladny z r.2014:                                                 12 954,00 Kč 

Hotovostní příjmy do pokladny:                    

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

Výdaje z pokladny:                                                                               

                 - poštovné                                                                          1 853,00 Kč    

                 - občerstvení Valná hromada                                                960,00 Kč 

                 - občerstvení porada + Harmonie                                         491,00 Kč 

                -  trikolora                                                                              216,00 Kč 

                -  papírové tašky       355,00 Kč 

                - ubytování ing.Mertlíková                                                    800,00 Kč 

Pokladní zůstatek:                                                                            9 279,00 Kč 

 

 

Celkem zůstatek:                                              120 978,01 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD 7) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  

 

Sekce oboru kadeřník – pí. Novotná 

 

1. Pozvání na soutěž Brněnské zrcadlo – 7.4.2016 

2. Školení hodnotitelů – červen 2016 p. Špilar – přesný termín bude včas upřesněn. 

 

Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Papežíková  

 

1. Organizace vizážistického semináře – p. Bauer – červen 2015-. účast škol. Brno, 

Ostrava, Havířov, Znojmo, Vizovice, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Přerov. 

2. Oslovení p. Bauera i v příštím roce – cena 14.000,-- Kč, téma si mohou školy vybrat 

samy, náměty semináře budou zveřejněny na webových stránkách AKAKOS. 

3. Nové hodnotitelské zkoušky – březen až červen 2016 – po domluvě s panem Bauerem, 

cena dle počtu hodnotitelů – místo konání Vizovice (termín bude upřesněn). 

Sekce soutěžní – p. Petrovský, pí. Zaimlová 

 

P. Petrovský  

1. Informace o Harmonii 2015, která se  bude konat dne 21.11. 2015 – 71 soutěžících má 

zaplaceno účastnický poplatek. Z toho bude 67 přítomno, účast 25 škol včetně jedné 

zahraniční – Žilina SK. 

2. Zajištění Harmonie – organizační výbor, který čítá asi 50 lidí. 

3. Vedoucí hodnotitelských komisí – p. Bauer – kosmetika, pí. Kusá – cvičná hlava, p. 

Špilar – kadeřnice, pí. Pichová – nail art. 

4. Doprovodná vystoupení v rámci soutěže Harmonie 2015 – p. Bauer, Kusá, Pichová. 

5. Čestní hosté – pí. Konečná, p. Paulík, pí. Mertlíková, pí. Krejzová. 

6. Ceny pro vítěze – 1. místo 2.5002.- místo 2000, 3. místo 1.000,-- Kč. 

7. Zařazení vítězů soutěže dekorativní kosmetika a dámský kadeřník do soutěže České 

ručičky  

8. Ozvučení a projekci zajišťuje AV Media formou sponzorského daru. 

9. Harmonie 2015 bude probíhat pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. 

10. Natáčení Českou televizí. 

11. Poskytnutí propagačních materiálů Jihočeským krajem – 200 kusů. 

12. Celou soutěž moderuje p. Mareš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

Pro letošní ročník HARMONIE nebyl zvolen žádný specifický postup při zajištění 

věcných darů pro účastníky kadeřnických a kosmetických soutěží nebo minimálně 

soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech.  

 

Oslovování sponzorů a dárců probíhalo po dvou liniích, a to oslovením velkých, 

především nadnárodních kadeřnicko-kosmetických společností a místních, regionálních 

společnotí a firem z Jihočeského kraje. 

 

Oslovené, nadnárodní společnosti poskytly především věcné dary spočívající v jejich 

produktech. Letos navíc poskytla společnost HAIRCARE Professionals poukazy 

v hodnotě 2.500 Kč (3 kusy) a 1.000,- Kč (5 kusů) na školení pro kadeřníky ve svých 

provozních WELLA v Praze a Brně dle uvážení výherce tohoto poukazu. Mezi další 

oslovené společnosti jsou také: 

 

Schwarzkopf professional s.r.o. 

L´Oreal Česká republika s.r.o. 

Ryor s.r.o. 

Promavera Andorrana 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. Zde 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 2015 s poděkováním-už uskutečněno 

-         zvýraznit význam a kredit soutěží oborů kadeřník, kosmetička zajištěním účasti pokud 

možno všech škol 

-         udržení a rozšíření 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  

 Aktualizace kontaktních adres škol – členové AKAKOS. 

 Platnost hodnotitelských průkazů – kadeřník – od 3.5.2013 do 3.5.2016 

 Platnost hodnotitelských průkazů – kosmetička - od 19.3.2013 do 18.3.2016 . 

 Platnost hodnotitelských průkazů - nail art – do roku 2015 ( 8 hodnotitelů) a od 

20.6.2014 do 20.6.2017 (7 hodnotitelů). 

 Rada zajistí hodnotitelské školení včetně zkoušek. 

p. Lédl 

 Pozvánka na Kalibr cup  - téma Extravagance předváděcího mola – termín 11.2.2016 – 

startovné 500,--Kč. soutěží se v Nail artu, Body artu, vlasové kosmetice a 

 dekorativním líčení. Prvních 10 z každé soutěžní disciplíny postupuje na soutěž 

Beauty Praha – 11. - 12.3.2016 . 

pí. Marková 

 Informace o přeměně oborů kosmetické služby z 4letého na 3letý obor, popřípadě 

model L + H – jednání pokračují přes Hospodářskou komoru ČR, Ministerstvo 

školství ČR, které podporuje 3letý obor. Rada AKAKOS pověřuje jednáním s MŠMT 

ČR pí. Markovou, pí. Zaimlovou a p. Chrenku 

 Upozornění na změnu názvu školy – Střední škola Brno, Charbulova, p.o., e-mailová 

adresa zůstává stejná 

 

 

AD 9) USNESENÍ 

 

Na Valné hromadě je přítomno 28 ze  43 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení 

schopná  

 

 1. Valná hromada schvaluje : 

 

     a) návrh usnesení   

    pro 28      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro     28      proti 0   zdržel se 0 

 

     c) volbu mandátové + volební   a návrhové komise 

    pro 28      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 28     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  



    pro 28    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 28     proti 0   zdržel se 0 

 

     g) schválení nových  stanov spolku  

pro 28     proti 0   zdržel se 0 

    h) volba Rady Asociace ve složení : 

  Střední škola Brno, Charbulova, p.o. 

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a VOŠ České Budějovice, p.o. 

Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, p.o. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, p.o. 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p.o. 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice, p.o. 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.    

   pro 28     proti 0   zdržel se 0 

 

ch) volba jednatele :  zvolen p. Pavel Chrenka 

    pro  27   proti 0   zdržel se 1 

 

  i) finanční prostředky zaplacené jako startovné se nebudou vracet školám, které 

                 se odhlásily ze soutěže 

    pro 28  proti 0  proti 0   zdržel se 0 

 

2. Valná hromada bere na vědomí : 

 

       a)  Další jednání na MŠMT ČR ohledně oboru kosmetické služby  - pověření pí.  

           Markové, Zaimlové a p. Chrenky 

 

        b)  Školení hodnotitelů v roce 2016 oborů kosmetička a kadeřnice  

 

           3.  Valná hromada ukládá : 

 

     Svolat valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30.11.2016 

    

 

 

AD 10)  DISKUZE  

 

p. Petrovský 

 poděkování pí. Markové za účast na Galavečeru  České ručičky v červnu 2015 v Brně 



 

 

AD 11) ZÁVĚR 

Závěrem jednatel Asociace poděkoval  p. Petrovskému za poskytnutí prostor pro 

konání valné hromady, všem za účast na jednání a také všem popřál šťastný návrat do 

svých domovů.  

 

 

 

 

Zapsal : Mgr. Pavel Chrenka 

 

 

 

České Budějovice, 20. října 2015  

 

 

 

 


