
Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník 

a kosmetička ČR, konané 28. 11. 2016 
 
 
Jednání bylo přítomno 13 škol ze 43 – viz prezenční listina 
 
Program: 

1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 

2. Ustanovení mandátové komise a návrhové komise  

3. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 

3.1. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady 

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace za rok 2016 

5. Zpráva o hospodaření Asociace k 23. 11. 2016 

6. Zprávy o činnosti jednotlivých pracovních sekcí  

7. Různé 

8. Diskuze 

9.  Usnesení 

10.  Závěr 

 
AD 1) ZAHÁJENÍ  
Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel  Chrenka - seznámení s programem 
 
 
AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE 
 
Byla zvolena mandátová komise ve složení: 
předseda  - p. Baričák,  
člen -  pí. Solnářová 
 
Byla zvolena návrhová komise ve složení 
předseda - p. Lédl   
člen -  p. Musil 
 
 
AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 
 
Na dnešní valné hromadě se zúčastnilo 13 škol ze 43 členů Asociace a valná hromada je 

usnášeníschopná dle stanov 
 
 

Ad 3.1. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady  

            Usnesení z minulé valné hromady ze dne 20. 10. 2015 bylo splněno – svolat  
            valnou hromadu do 30. 11. 2016 



AD 4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 
 

 V roce 2016 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 2016 celkem 3 x, a to 15. 3. 2016 

ve Žďáru nad Sázavou, 4. 5. 2016 v Brně a 19. 9. 2016 ve Valticích. Účast škol 

byla následující  
100 % - Ostrava, Havířov, Lanškroun, Brno, Vizovice    
  66 % - Žďár nad Sázavou, České Budějovice 

 v průběhu roku 2016 se Rada zabývala:  
- změnou oboru kosmetické služby ze čtyřletého na tříletý, popřípadě 

L + H 
- financováním regionálního školství od roku 2018 pedagogických 

a nepedagogických pracovníků 
- přípravou Harmonie 2016/2017 
- situací na střední škole České Budějovice – personální změny 

ve vedení 
- školení hodnotitelů dámská a pánská kategorie obor kadeřník, 

kosmetička 
- vizážistický seminář p. Bauera 
- konkurenční asociací FISY 
- školením Nail art – pí. Pýchová 

 
AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE DO 23. 11. 2016 
 
 
Rada schválila na zasedání dne 19. 9. 2016 převedení bankovního účtu z Českých Budějovic 

do Brna. 
 
O účetnictví Asociace se bude starat pí. Mlynářová SŠ Brno místo pí. Bílkové ze SŠ České 

Budějovice. Jednatel děkuje pí. Bílkové za provedenou práci. 
 
 
 
 
 
 
 





AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  
 
Sekce oboru kadeřník – pí. Novotná 
 

1. Informace o Brněnském zrcadle v dubnu 2016 
2. Školení hodnotitelů – 4. 5. 2016, Brno, p. Špilar, počet 37 hodnotitelů 
3. Propozice pro Harmonii 2016/2017 rozeslány na školy 

 
Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Papežíková  
 

1. Informace o vizážistickém semináři p. Bauera v roce 2016 
2. Školení hodnotitelů 4. 4. 2016 – Vizovice, počet 24 hodnotitelů 
3. Nabídka semináře pro školní rok 2016/2017 téma Problematika pleti – přednáší MUDr. 

Špendlerský – kožní lékař a dermatolog, rozdání nabídek, zaslání e-mailu 
4. I v tomto školním roce bude probíhat vizážistický seminář pod vedením p. Bauera 

 

Sekce soutěžní  
 
Z důvodu personálních změn na škole v Českých Budějovicích bude tuto sekci vést pí. 

Novotná míst p. Petrovského a pí. Zaimlové 
 
Jednatel asociace poděkoval pí. Zaimlové a p. Petrovskému za dlouholetou činnost v Asociaci 
a pozval je na Harmonii 2016/2017 
 

1. Propozice na Harmonii 2016/2017 rozeslány na jednotlivé členské školy, termín 

Harmonie – 28. 3. 2017 na Střední škole Brno, Charbulova, p. o., zajištění 

zahraničních škol jednotlivými členy Rady 

 
 
Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

Informace o oslovení stejných sponzorů jako v minulém roce, požadavek na členy Rady 

o získání regionálních sponzorů. 
 

 

 

AD 7) RŮZNÉ  
 
p. Chrenka  

 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/20017 
 Místo p. Petrovského a pí. Zaimlové bude Radu Asociace zastupovat za SŠ 

České Budějovice pí. Vaňková 
 Upozornění pro členy Asociace – nahlaste název školy, adresu a e-mailovou 

adresu pí. Mlynářové SŠ Brno na e-mail: mlynarova@ssposbrno.cz 
 

mailto:mlynarova@ssposbrno.cz


 
p. Lédl 

 Pozvánka na Kalibr cup  - termín 9. 2. 2017, viz zaslané propozice, nová 

soutěžní disciplína zdobení řas 

pí. Marková 
 Financování regionálního školství – termín posunut na 1. 1. 2019, dvě jednání 

na Ministerstvu školství, kterých se zúčastnila, hlavně se hovořilo 
o financování nepedagogických pracovníků a o celkovém PH max na celou 

školu 
 

 
 
AD 8)  DISKUZE  
 
pí. Marková, p. Chrenka 

 Otázka návrhu MŠMT na zařazení učitelů odborného výcviku do platových tříd – 
Asociace nesouhlasí s variantou č. 2 

 
 
 
AD 9) USNESENÍ 
 
Na valné hromadě je přítomno 13 ze  43 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení 

schopná dle stanov. 
 
 1. Valná hromada schvaluje: 
 
     a) návrh usnesení   

    pro 13      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro     13      proti 0   zdržel se 0 

     c) volbu mandátové + návrhové komise 

    pro 13      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 13     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 13    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 13     proti 0   zdržel se 0 

 



 
2. Valná hromada bere na vědomí: 
 

a) Převod bankovního účtu Asociace ze SŠ České Budějovice na SŠ Brno 
       

           3.  Valná hromada ukládá: 
 

     Svolat Valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30. 11. 2017 
 
 
 

AD 10) ZÁVĚR 
 

Závěrem jednatel Asociace poděkoval pí. Markové za poskytnutí prostor pro konání 

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

domovů, pokojné vánoční svátky a úspěšný rok 2017. 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka 
 
 
 
Brno, 28. listopadu 2016 
 
 
 
 






