
 

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 

ČR, konané 27. 11. 2018 
 

 

Jednání bylo přítomno 17 škol ze 44 – 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 2018 

5. Zpráva o hospodaření Asociace k 31. 10. 2018 

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 – p. Nikel 

 

Byla zvolena návrhová komise ve složení 

předseda - p. Lédl   

člen -  p. Novák 

 

 

AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 

 

Dnešní valné hromady se zúčastnilo celkem 17 škol ze 44 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 14. 11. 2017 bylo splněno – svolat valnou hromadu 

do 30. 11. 2018 

 

 

 

 



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

 

 V roce 2018 činil počet členů AKAKOS 44 středních škol. Radu AKAKAOS tvoří 

zástupci těchto škol: 

- Střední škola Brno, Charbulova, p. o. 

- Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9  

- 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.    

 Volební období Rady AKAKOS je do roku 2020 

 Rada AKAKOS se sešla během roku 2018 celkem 4 x, a to 26. 2. 2018 SŠ Brno, 

16.  5.  2018 SŠ Brno, 19. 9. 2018 Hluboké u Brna a 27. 11. 2018 SŠ Brno. Účast škol byla 

následující:  100 % - Ostrava, Havířov, Brno, Vizovice, Žďár nad Sázavou 

     75 % - České Budějovice, Lanškroun   

 V průběhu roku 2018 se Rada zabývala:  

- uspořádáním Harmonie 2018 

- výběrem témat pro soutěžní disciplíny na Harmonii 2019 

- zajištěním školení p. Bauera i školení pedikúry – každá škola si této školení 

organizovala sama 

- změnou úpravy webových stránek AKAKOS 

- otázkou nominačních soutěží pro Harmonii 2019 – regionální kola před Harmonií 

(SŠ Lanškroun, SŠ Jihlava) 

- kdo bude autorizujícím orgánem ohledně přidělených profesních kvalifikací holičské 

a kadeřnické práce – MŠMT nebo Ministerstvo pro místní rozvoj – doposud není 

rozhodnuto 

- reformou financování regionálního školství 

- Otázkou změny oboru kosmetické služby z L na H obor, v současné době je situace 

nejasná 

- nepodařilo se zajistit seminář MUDr. Šternberského - Anomálie kůže 

 

 

 

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE DO 31. 10. 2018 

 

 

Zpráva o hospodaření: Harmonie 2018 

 

Startovné                                                                        28 000,--Kč 

Faktura za občerstvení                                                   24 019,--Kč 

Faktura za obědy pro hodnotitele                                       600,--Kč 

 

Celkem příjmy    28 000,--Kč a výdaje 24 619,--Kč. 

 

V Brně dne 31. 10. 2018 

 

Vypracovala:  Romana Mlynářová, pokladní 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 do 31. 10. 2018: 



 

 

Stav pokladny : 

Převod z roku 2017                                        35 254,-- Kč 

Startovné Harmonie 2018                               28 000,-- Kč 

Celkem:                                                          63 254,-- Kč 

 

 

Stav na bankovním účtu: 

Převod z roku 2017                                   101 222,36Kč  

Příjmy: 

Členské příspěvky 2018                              45 000,--  Kč  

 

Výdaje: 

Poplatky                                                           1 208,01 Kč 

Občerstvení                                                          650,-- Kč   

Zaslání faktur                                                       798,-- Kč  

Služby                                                               2 500,-- Kč 

Obědy Harmonie                                                 600,-- Kč 

Občerstvení Harmonie                                    24 019,-- Kč 

 

Celkem na účtu k 31. 10. 2018                    116 447,35 Kč 

 

V Brně 31. 10. 2018 

 

Vypracovala:  Romana Mlynářová, pokladní 

 

 

 

AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  

 

Sekce vzdělávací - kadeřník – pí. Horáková 

 

 Dochází k personální změně - pí. Novotnou střídá pí. Horáková. 

 Školení hodnotitelů proběhne 15. 5. 2019 na SŠ v Brně, školitel p. Špilar, přihlašování 

přes on-line systém (bude upřesněno) Za každou školu se mohou zúčastnit 2 hodnotitelé. 

Poplatek 500,- Kč/osoba. 

 

 

Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Papežíková  

 

 Seminář MUDr. Šternberského se kvůli nemoci neuskutečnil v roce 2018, nabídka nového 

semináře 21. 6. 2019 - Univerzita T. Bati Zlín – název školení Novinky v diagnostice a léčba 

kožních chorob, versus kosmetické ošetření. Počet osob za jednotlivou školu je neomezen, 

cena 350,- Kč/osoba 

 Školení pro hodnotitele se uskuteční 20. 6. 2019 na SŠ Vizovice, školitel p. Bauer. Za každou 

školu se mohou zúčastnit 2 hodnotitelé. Poplatek 500,- Kč/osoba.  

 Možnost přespání na SŠ Vizovice z 20. na 21. 6. 2019 pokud se hodnotitelé přihlásí 

i na seminář MUDr. Šternberského. 

 Školení pro hodnotitele nail art se uskuteční koncem června 2019 – termín bude upřesněn na 

SŠ Lanškroun, hodnotitelka pí. Pýchová, poplatek 500,- Kč/osoba 

 

Sekce soutěžní – pí. Horáková 



 

 Personální změna – místo pí. Novotné povede tuto sekci pí. Horáková 

 Harmonie 2019 se uskuteční 14. 3. 2019 na Výstavišti v Brně jako doprovodná akce 

Veletrhu Svět pro ženy. Místo (pavilon) konání bude upřesněno v lednu 2019. 

- jednotlivý členským školám byly zaslány propozice Harmonie 2019 

- přihlášky na Harmonii 2019 do 15. 2. 2019, účastnický poplatek je 500,- Kč 

na soutěžícího,  

- v lednu budou zaslány další informace ohledně Harmonie 2019 

- stravování - možnost objednat obědy přes Výstaviště 

- vedoucí hodnotitelských komisí - kadeřnice p. Špilar, cvičná hlava pí. Kusá, 

kosmetičky p. Bauer, nail art pí. Pýchová 

 

Sekce spolupráce s partnery - p. Skupin 

 Zajištění věcných darů, případně poukázek u firem, které se v minulosti podílely 

na sponzorských darech. 

 Jednatel zaslal děkovný dopis všem sponzorům Harmonie 2018. 

 Apelace na členy AKAKOSU, aby se obrátili na regionální partnery kadeřnických 

a kosmetických firem ohledně sponzorských darů. 

 

 

AD 7) RŮZNÉ  

 

p. Chrenka, SŠ Ostrava  

 Návrh odměny pro účetní AKAKOS, pí Mlynářové za práci v roce 2018 do 27. 11. 2018, 

částka 3000,- Kč.  

 Návrh odměny pro ICT pracovníka p. Skalického za práci v roce 2018 – částka 2000,- Kč 

 Cut-of score – přijímací řízení a střední školy na školní rok. 

 Otázka platu v roce 2019 – přidání 15% pedagogům, z toho 10% tarif a 5% nenároková 

část, nepedagogů 10%, z toho 6% tarif a 4% nenároková část. 

 Soutěž Koruna kreativity – pořádá Asociace FISY. 

 Informace ohledně termínu ukončení hodnotitelských průkazů – hodnotitelský průkaz 

oboru kadeřník platný do 4. 5. 2019, kosmetička do 4. 4. 2019, nail art do 27. 6. 2019. 

p. Lédl, SŠ Lanškroun 

 Pozvání na Kalibr Cup 2019 dne 14. 2. 2019 - SŠ Lanškroun, 500,- Kč startovné 

na soutěžícího 

 Webová stránka www.kalibrcup.cz,  

 Pozvánka na World of Beauty & Spa v Praze 16. 3. 2019 – postupuje 1. deset ze soutěže 

Kalibr Cup 

p. Szymeczek, SŠ Havířov 

 Informace o mezinárodní soutěži Miss Reneta 2019 - (27. ročník), pozvánka by měla přijít 

na školy, castingy v měsíci lednu 2019 v Praze, Žilině a Havířově, finále soutěže 5. 4. 2019 

v Havířově, celkem 12 finalistek 

 

 

 

p. Marková, SŠ Brno 

http://www.kalibrcup.cz/


 Harmonie získala excelenci na dámskou a pánskou kategorii oboru kadeřnic, podmínkou 

excelence je návrat k regionálním kolám, tato kola budou probíhat v Lanškrouně (Kalibr Cup), 

Jihlava (Mladý módní tvůrce) a dále by mohla probíhat na SŠ Děčín, SŠ Domažlice, 

SŠ Znojmo, SŠ Odry. Aby škola se mohla zúčastnit soutěže Harmonie, musí se zúčastnit 

regionálního kola dle polohy školy.  

p. Fasora, SŠ Jihlava 

 Mladý módní tvůrce se uskuteční 29. 11. 2018, SŠ Jihlava má excelenci na oděvní obory, 

nemá excelenci na obor kosmetička, dotaz na MŠMT, kdo získá excelenci na kosmetičku 

(zajistí pí. Marková) 

 

 

AD 8)  DISKUZE  

 

 požadavek na H obor kosmetické služby 

 cut-off score 

 reforma financování regionálního školství  - nejistota hlavně u nepedagogických 

pracovníků 

 inkluze - administrativní zátěž pro školy velmi drahá nedostatek pedagogů.  

 povinná maturita z matematiky u kosmetiček – nesouhlas členů asociace 

 

 

AD 9) USNESENÍ 

 

Na valné hromadě je přítomno 17 ze  44 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení schopná 

dle stanov. 

 

 1. Valná hromada schvaluje: 

 

     a) návrh usnesení   

    pro 17      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro      17     proti 0   zdržel se 0 

     c) volbu mandátové + návrhové komise 

    pro 17      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Rady Asociace 

    pro 17     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 17    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 17     proti 0   zdržel se 0 

g) odměna pro účetní AKAKOS a pracovníka ICT AKAKOS  

pro 17     proti 0   zdržel se 0 

 

2. Valná hromada bere na vědomí: 



 

 Školení hodnotitelů pro další období 

       

           3.  Valná hromada ukládá: 

 

 Svolat Valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30. 11. 2019 

 Dopracovat jednání na MŠMT ohledně změny oboru kosmetické služby z L na H 

obor 

 

 

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 2019. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka 

 

 

 

V Ostravě, 6. 12. 2018 


