
Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR 

ze dne  4. 5. 2016  SŠ Brno 

 

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

                                          SŠ Havířov - Prostřední Suchá, SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice,  

       SŠ Žďár nad Sázavou 

 

Omluveni:    ------------ 
 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Informace z pracovních sekcí 

3. Různé 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl jednatel p. Chrenka  

 

ad. 2. Informace z pracovních sekcí  

 

 Pracovní sekce Kadeřnice – pí. Novotná 

- informace o školení hodnotitelů dne 4. 5. 2016 na SŠ Brno – počet zúčastněných 

hodnotitelů 37, školitel Mgr. Jan Špilar 

- informace o regionální soutěži Brněnské zrcadlo, která proběhla dne 19. 4. 2016 

 

 Pracovní sekce Kosmetiček – pí. Papežíková 

- informace o školení hodnotitelů dne 4. 4. 2016 ve Vizovicích, školitel Pavel Bauer, 

počet zúčastněných hodnotitelů 24 

 

 Pracovní sekce soutěžní – pí. Zaimlová 

- Oznámení o zrušení Harmonie 2016 dne 23. 11. 2016 na Výstavišti v Českých 

Budějovicích v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo z důvodu odvolání ředitele Střední 

školy České Budějovice p. Petrovského 

 

 Pracovní sekce spolupráce s partnery – p. Skupin 

- informace o oslovení sponzorů na Harmonii 2016 

- požadavek na členy rady o získání regionálních sponzorů na Harmonii 2016 

 

ad. 3. Různé 

p. Chrenka 

 jednatel poděkoval Stření škole Vizovice, Střední škole Brno za poskytnutí prostorů při 

školení hodnotitelů, Kadeřník, kosmetička 

 informace o telefonickém rozhovoru ze dne 3. 5. 2016se statutární zástupkyní SŠ České 

Budějovice pí. Kábelovou ohledně soutěže Harmonie 2016 – zrušení soutěže 

 otázka semináře „Problematika v péči o pleť“- zajistí pí. Šťastná, předpokládaný termín 

listopad 2016 

 informace o telefonickém jednání s p. Cigánikem a pí. Pechovou ohledně Asociace FISY 

 

 



 

p. Lédl 

 informace o školení Nail art – školení proběhne 27. 6. 2016 na SŠ Lanškroun, školitel 

pí.  Pýchová 

 

 

pí. Zaimlová 

 finanční přehled AKAKOS k 30. 4. 2016 viz příloha č. 1 a počet členů AKAKOS v roce 

2016 viz příloha č. 2 

 nabídka pí. Pýchové na workshop pro žáky oboru kadeřník, kosmetička, aranžér (počet 

žáků max. 12) téma – malování na tělo – body painting 

 

 

ad. 4. Diskuse 

 Harmonie 2016  - školní rok 2016/2017 

- návrh na uspořádání Harmonie z 23. 11. 2016 na termíny 19. 1. 2017 Veletrh Gastro 

Junior a cestovní ruch Výstaviště Brno, druhý termín 18. až 20. 2. 2017 Veletrh 

KABO Výstaviště Brno, třetí termín 23. 3.2017 Veletrh Pro dítě – Výstaviště Brno. 

V těchto termínech by se Harmonie uskutečnila v rámci doprovodného programu.           

Pí. Marková byla pověřena Radou, aby dohodla jeden z termínů.  

- pí. Marková navrhla oslovení Výboru České ručičky o pomoc při zajištění prostorů 

v případě, že by se Harmonie neuskutečnila na Výstavišti v Brně.  

- organizátorskou školou, která bude zajišťovat Harmonii v roce 2017, byla pověřena 

SŠ Brno. Pokud by se nenašly prostory pro konání Harmonie, tak by se uskutečnila 

v dubnu 2017 na Střední škole Brno Charbulova ul. 

- zajištění ubytování – Střední škola Komín,  

- projednání účasti zahraničních škol – oslovení zahraničních škol. Všechny propozice 

včetně témat pro Harmonii ve školním roce 2016/2017 budou k dispozici v měsíci 

září 2016 – umístění na webových stránkách AKAKOS 

 

 

ad. 6. Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast, pí. Markové za poskytnutí prostor 

zasedání Rady Asociace a po vzájemné dohodě stanovil termín dalšího zasedání 

Rady  na 19. 9. 2016 v 15:00 hod ve Velkých Bílovicích. 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

 

 

 

 

Ostrava,  6. května 2016 

 

 


