
Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 

ČR, konané 14. 11. 2017 
 
 
Jednání bylo přítomno 15 škol ze 45 – 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 2017 

5. Zpráva o hospodaření Asociace k 14. 11. 2017 

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. Szymeczek  
člen -  pí. Papežíková 
 
Byla zvolena návrhová komise ve složení 
předseda - p. Lédl   
člen -  p. Novák 
 
 
AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 
 
Dnešní valné hromady se zúčastnilo celkem 15 škol ze 45 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 28. 11. 2016 bylo splněno – svolat  
            valnou hromadu do 30. 11. 2017 
 
 
 
 



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

 V roce 2017 činil počet členů AKAKOS 45 středních 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 2017 celkem 4 x, a to 22. 2. 2017 na SŠ Brno, 18. 5. 

2017 na SŠ Ostrava, 17. 9. 2017 ve Vrbci a 14. 11. 2017 na SŠ Brno. Účast škol byla 

následující:  100 % - Ostrava, Havířov, Brno 
     75 % - Vizovice, České Budějovice, Lanškroun    
     50 % - Žďár nad Sázavou 

 v průběhu roku 2017 se Rada zabývala:  
- změnou oboru kosmetické služby ze čtyřletého na tříletý, popřípadě L + H. Dne 26. 

7. 2017 se zúčastnili jednání v Praze pí. Marková a p. Lédl za AKAKOS s Unií 

kosmetiček (UK) a Hospodářskou komorou (HK). Výsledek byl takový, že UK a HK 

schválili tříletý obor Kosmetička, ale zároveň chtějí ponechat čtyřletý L obor 

Kosmetické služby. Asociace získala vyjádření krajů Moravskoslezského, Zlínského, 

Jihočeského a Jihomoravského k zavedení H oboru Kosmetička. Dne 31. 8. 2017 
zasedala na Vysočině Asociace krajů, která podpořila zřízení nového oboru H - 
Kosmetička výměnou za stávající L obor Kosmetické služby.  Tento návrh byl 

poslán na MŠMT ČR. Asociace se bude podílet na přípravě RVP oboru Kosmetička 

a měla by spolupracovat s NUV. 
- financováním regionálního školství pedagogických a nepedagogických pracovníků 

(pí. Marková), zda se reforma financování uskuteční, není prozatím jisté. 
- jednáním o uspořádání Harmonie 2018 s Brněnskými výstavišti (Ing. Mlčák) 
- doprovodným programem – zajištění prezentace oboru Kadeřník, Kosmetička, Masér 

sportovní a rekondiční při veletrhu s názvem Pro děti a Svět ženy. Prezentaci si školy 

rozdělily následovně – SŠ Havířov a Brno kosmetičky, SŠ Brno a Lanškroun 

kadeřnice, SŠ Ostrava masér 
- zajištěním Harmonie 2017 na SŠ Brno 28. 3. 2017 
- zajištěním dermatologického semináře Dr. Šternberský – březen 2017 na SŠ 

Vizovice 
- otázkou přidělení profesních kvalifikací oboru kadeřník autorizujícímu orgánu. 

Asociace zaslala dopis na MŠMT, v měsíci říjnu přišla odpověď, že MŠMT je 

oprávněno rozhodnout v případě sporu o příslušnosti autorizujícího orgánu k profesní 

kvalifikaci. Musí tak učinit v dohodě s MPSV jakožto gestorem Národní soustavy 

povolání. Předpokládaný termín finálního schválení profesních kvalifikací z oboru 
kadeřník je 1. čtvrtletí 2018 

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE DO 14. 11. 2017 
 
Zprávu přednesla pí. Mlynářová, která je účetní AKAKOS. 
 





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

1. Zhodnocení soutěže Harmonie 2017, účast 33 škol, 2 školy ze zahraničí, 70 soutěžících v 5 
kategoriích – dámská, pánská kadeřnice, cvičná hlava dámská kadeřnice, dekorativní 

kosmetika a nail art. 
2. Informace o propozicích Harmonie 2018 – rozeslány na školy, webové stránky AKAKOS. 

Zajištění hodnotitelů pí Kusá, p. Špilar, p. Bauer, nepotvrdila prozatím účast pí. Pýchová.  
3. Prezentace oborů na Výstavišti Brno v roce 2018 bude zajišťovat SŠ Brno, návrh na zvýšení 

účastnického poplatku na Harmonii 2019 z 500,- Kč na 800,- Kč za soutěžícího. 
 
Sekce vzdělávací – kosmetička  - pí. Papežíková  
 

1. Informace o přednášce p. Šternberského – březen 2017. 
2. Připravuje se seminář p. Šternberského na téma Anomálie kůže, alergie v termínu 

od 19. 3. 2018 do 23. 3. 2018 na SŠ Vizovice, cena 300,- Kč na účastníka, pozvánka 

na seminář bude odeslána e-mailem do konce ledna 2018. 
3. Nabídka školení p. Bauera pro učitele OV i pro žáky, s p. Bauerem je možné se domluvit 

na tématu.  
4. Nabídka školení pedikúra pro žáky školy, cena 100,- Kč na žáka. 

 
Sekce soutěžní – pí. Novotná 
 

1. Propozice Harmonie 2018, Harmonie se uskuteční 15. 3. 2018 

 
Sekce spolupráce s partnery  - p. Skupin 

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

o získání regionálních sponzorů. Nadnárodní společnosti byly telefonicky kontaktovány. 
 

 
AD 7) RŮZNÉ  
 
p. Chrenka  

 Návrh odměny pro účetní AKAKOS za práci v roce 2017 (do 14. 11. 2017) 2500,- Kč 
 Návrh odměny pro ICT pracovníka AKAKOS 2000,- Kč 
 Přijímací řízení na střední školy na školní rok 2018/2019 – není stanovena minimální 

hranice počtu bodů 
 Stav v současném školství vzhledem k politické situaci je nejasný:  

- otázka inkluze,  
- státní maturity z matematiky, 
- reforma financování regionálního školství.  

          Jediné pozitivum je přidání 15% pedagogickým pracovníkům a 10% nepedagogickým 

pracovníkům od listopadu 2017 a přislíbení, že bude přidáno i v roce 2018. 
 Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona 

o zpracování osobních údajů v podmínkách školství – vydalo MŠMT  v listopadu 2017 
 Ustanovení pedagogické komory – webové stránky www.pedagogicka-komora.cz 

 
 

http://www.pedagogicka-komora.cz/


 Asociace FISY - soutěž Koruna kreativity 
 Upozornění pí. účetní, že do dnešního dne i přes výzvu nezaplatili členský příspěvek 

SŠ Benešov a SŠ Litvínov-Hamr, a proto přestávají být členy Asociace k 14. 11. 2017, 
tudíž počet členů Asociace činí 43. 

 Informace ohledně hodnotitelských zkoušek – hodnotitelé oboru Kadeřník průkaz platí 

do 4. 5. 2019, obor Kosmetička – průkaz platí do 4. 4. 2019 a nail art – průkaz platí do 27. 
6. 2019. 

 Rada asociace zajistí v roce 2019 nová školení hodnotitelů. 

p. Lédl 
 Pozvání na Kalibr Cup 2018 dne 8. 2. 2018 na SŠ Lanškroun, 500,- Kč startovné 

na soutěžícího 
 Webová stránka www.kalibrcup.cz,  
 Pozvánka na World of Beauty & Spa v Praze 17. 3. 2018. 

p. Szymeczek 
 Informace o mezinárodní soutěži Miss Reneta  - (26. ročník), pozvánka by měla přijít 

na školy tento týden, castingy v měsíci březnu v Praze, Brně, Žilině a Havířově, finále 

soutěže 20. 6. 2018 v Havířově. 

p. Benýšková 
 Upozornění na opatření MŠMT – hodinová dotace předmětu matematika u H oboru musí být 

čtyřhodinová z důvodu toho, aby mohli jít žáci na nástavbové studium. Viz Opatření č. 3 – 
změna RVP – kategorie H, 22. června 2017, č. j. MŠMT – 11493/2017-1 

 
 

 
AD 8)  DISKUZE  
 
pí. Marková 

 Překlopení L oboru Kosmetické služby na H obor Kosmetička je v současné době 

neprůchodný u Unie kosmetiček a Hospodářské komory, nebezpečí vytvořit z L oboru M 
obor a přiřadit jej ke zdravotním školám 

p. Szymezczek 
 Perspektiva tříletého oboru Kosmetička 

p. Chrenka 
 Ředitelé by sami měli zvážit, zda otevřou L nebo H obor  

p. Šleich 
 Maturita z matematiky jako povinný předmět pro službové obory a gastro obory není 

žádoucí 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kalibrcup.cz/
http://www.kalibrcup.cz/


AD 9) USNESENÍ 
 
Na valné hromadě je přítomno 15 ze  45 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení schopná 

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

    pro 15      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro      15     proti 0   zdržel se 0 

     c) volbu mandátové + návrhové komise 

    pro 15      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 15     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 15    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 15     proti 0   zdržel se 0 

g) odměna pro účetní AKAKOS a pracovníka ICT AKAKOS  

h) navýšení účastnického poplatku z 500,- Kč na 800,- Kč na soutěžícího Harmonie 2019 

 
2. Valná hromada bere na vědomí: 
 

a) Pokračovat v úsilí tříletého oboru Kosmetička 
       

           3.  Valná hromada ukládá: 
 

     Svolat Valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30. 11. 2018 
 
 

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 2018. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka 
 
 
 
V Ostravě, 23. listopadu 2017 








