Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR
ze dne 15. března 2016, Žďár nad Sázavou
Jednání bylo přítomno:

Omluveni:

SŠ Ostrava - Poruba, SŠ Brno, SŠ Vizovice, SŠ České Budějovice,
SŠ Havířov - Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice,
SŠ Žďár nad Sázavou

------------

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace z pracovních sekcí
Asociace FISY
Různé
Diskuse
Závěr

ad. 1. Zahájení
 Zahájení provedl jednatel p. Chrenka
ad. 2. Informace z pracovních sekcí


Pracovní sekce Kadeřnice – pí. Novotná
- informace o soutěži Brněnské zrcadlo dne 19. 04. 2016, přihlášeno 21 škol, uzávěrka
přihlášek do 23. 03. 2016
- informace o školení hodnotitelů dámská + pánská kategorie dne 04. 05. 2016. Školitel
Mgr. Jan Špilar, cena za osobu 500,- Kč, místo konání Střední škola Brno,
Charbulova, p. o.



Pracovní sekce Kosmetiček – pí. Papežíková
- informace o vizážistickém semináři p. Bauera – probíhá po celý školní rok, viz
nabídka
- informace o školení hodnotitelů dne 04. 04. 2016, školitel Pavel Bauer, cena za osobu
500,- Kč, obědy i ubytování si hradí školy, místo konání Střední škola Vizovice
Poznámka: Střední škola České Budějovice zajistí vydání Osvědčení a hodnotitelské
průkazy



Pracovní sekce soutěžní – pí. Zaimlová a p. Petrovský
- Harmonie 2016 se uskuteční dne 23. 11. 2016 na Výstavišti v Českých Budějovicích
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo
- propozice soutěže budou rozeslány na členské školy AKAKOSu a umístěny na
webových stránkách AKAKOSu
- vedoucí hodnotitelských komisí p. Špilar – pánská kategorie, p. Bauer – kosmetika,
pí. Kusá – kategorie cvičné hlavy, pí. Pýchová – nail art
- určení témat pro Harmonii – dámská kategorie – SŠ Vizovice, pánská kategorie – SŠ
Brno, kosmetika – SŠ Žďár nad Sázavou, nail art – SŠ České Budějovice. Návrhy
témat budou zaslány do 15. 04. 2016 pí. Zaimlové.

-

garanty jednotlivých soutěžních kategorií zajistí školy pověřené výběrem tématu
startovné 500,- Kč/osoba
doprovodný program zajistí některé členské školy AKAKOSu
členové Rady asociace zajistí účast zahraničních škol (pí. Šťastná - SŠ Prešov,
p. Chrenka - SŠ Žilina, p. Petrovský – SŠ Rakousko, p. Szymeczek – SŠ Polsko)

Informace o Harmonii 2015 – byl získán grant 21000,- Kč, AV Media se sponzorsky podílela na
soutěži, pronájem byl zdarma.


Pracovní sekce spolupráce s partnery – p. Skupin
- požadavek na rozeslání DVD Harmonie 2015 všem sponzorům
- informace o oslovení sponzorů na Harmonii 2016
- požadavek na členy rady o získání regionálních sponzorů na Harmonii 2016

ad. 3. Asociace FISY




připomínky členů rady k Asociaci středních odborných škol a odborných učilišť
kadeřnického, kosmetického a vizážistického oboru ČR:
- postavení této asociace v rámci ČR (proklamace jediné asociace v republice)
- mistrovství republiky Koruna kreativity (jediné v republice)
- veřejná kritika učitelů odborného výcviku oboru kadeřník
- postřehy členů Rady Asociace ze soutěží pořádajících FISY
- postrádání seznamu škol, které jsou členy této organizace
opatření Rady AKAKOS - článek do odborného časopisu Linda, umístění článku na
webové stránky AKAKOSu, rozeslání článku členským školám AKAKOSu

ad. 4. Různé
p. Chrenka
 inkluze společného vzdělávání
 kariérní řád
 termín konání Valné hromady Asociace 19. 10. 2016 v 10:00 hod. na Střední škole Brno,
Charbulova, p. o.
pí. Marková
 reforma financování regionálního školství
 návrh, aby se Asociace stala členem CZESHA – zjištění podmínek vstupu
p. Lédl
 zhodnocení soutěže Kalibr cup
 otázka, zda uskutečnit školení pro pedagogy v nail artu
pí. Šťastná
 návrh na zajištění semináře Jak pečovat o pleť, seminář by se uskutečnil na podzim 2016
ve SŠ Vizovice – rada s tímto návrhem souhlasí a pověřuje pí. Šťastnou k zajištění tohoto
semináře
pí. Zaimlová
 návrh na finanční odměnu pro pí. Bílkovou, která vede účetnictví Asociace v hodnotě
2000,- Kč. Rada s návrhem souhlasí.

ad. 5. Diskuse
 financování regionálního školství – problematika pedagogických a nepedagogických
pracovníků, MŠMT bude jednat o tomto financování s asociacemi
 Asociaci zastupuje v tomto jednání s MŠMT pí. Marková, která podá informace
členským školám Asociace

ad. 6. Závěr
Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast, p. Musilovi za poskytnutí prostor a
stanovil příští zasedání Rady Asociace na Střední škole Brno, Charbulova, p. o. dne
19. 10. 2016 v 15:00 hod.

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka - jednatel Asociace

Ostrava, 01. dubna 2016

