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

ze dne  18. 5. 2017  SŠ Ostrava 

 

Jednání bylo přítomno:  SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Havířov-Prostřední Suchá,  

SŠ Lanškroun, SŠ Vizovice, SŠ Žďár nad Sázavou 

  

 

Omluveni:   SŠ České Budějovice 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Znovuzavedení oboru Kosmetička – tříletý H obor 

3. Harmonie 2018 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Chrenka 

 

ad. 2. Znovuzavedení oboru Kosmetička – tříletý H obor 

 

 Rada AKAKOS se dohodla na žádosti o podporu zavedení nového tříletého oboru 

vzdělání Kosmetička (H obor – dosažená stupeň vzdělání „ střední zdělání s výučním 

listem“). 

Tato žádost bude adresována odboru školství, mládeže a sportu krajských úřadů těch 

krajů, jejímž jsou členové Rady AKAKOS, to znamená, Kraj Moravskoslezský, Zlínský, 

Jihomoravský, Vysočina, Pardubický a dále komisi Rady Asociace krajů pro školství a 

sportu 

 

 

 

ad. 3. Harmonie 2018 

pí. Marková 

 Harmonie 2018 se uskuteční dne 22. 3. 2018 na Brněnském výstavišti jako doprovodný 

program veletrhu Svět ženy a Vše pro dítě. V případě neuskutečnění se Harmonie 2018 

na Brněnském výstavišti by byla soutěž pořádána na SŠ Brno, Charbulova 

 Harmonie 2018 byla zařazena do soutěží kategorie C – viz věstník Ministerstva školství 

ČR 

 

Členové rady se dohodli, že témata pro Harmonii 2018 vypracují školy, které jsou členy Rady 

AKAKOS, pro jednotlivé soutěžní kategorie: 

- účesová tvorba – dámská kategorie (živý model a umělá hlava – společné téma) 

- účesová tvorba – pánská kategorie 

- dekorativní kosmetika 

- nail art 

Na zasedání Rady AKAKOS dne 14. 9. 2017 budou témata pro jednotlivé kategorie vybrány a 

zveřejněny na webové stránce asociace 

 

 

 



 

 

ad. 4. Různé 

 

p. Lédl  

 Doporučení účasti na Kalibr cupu pro členy Rady AKAKOS  

 Kalibr cup - Mystic gothic se uskuteční 8. 2. 2018 v Lanškrouně, informace na webové 

stránce www.kalibrcup.cz 

 Kalibr cup a Mladý modní tvůrce (Jihlava) jsou nominační soutěže na Harmonii 

 

 

 

ad. 5. Závěr  

Jednatel Asociace poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční ve dnech 14. - 15. 9. 2017. Místo setkání bude 

upřesněno později. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

Ostrava,  26. 5. 2017 

 

 

http://www.kalibrcup.cz/

