
 

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

ze dne  27. 11. 2018  - SŠ Brno 

 

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

SŠ Vizovice, SŠ Žďár nad Sázavou, SŠ České Budějovice,  

SŠ Lanškroun 

 

Omluveni:    
 

Program:  

1. Zahájení 

2. Příprava na valnou hromadu 

3. Splnění úkolů z minulého zasedání rady 19. 9. 2018 

4. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Chrenka 

 

 

ad. 2. Příprava na valnou hromadu 
 

 Seznámení s programem valné hromady. 

 

ad. 3. Splnění úkolů z minulého zasedání rady 19. 9. 2018 
 

 Všechny úkoly z minulého zasedání rad byly splněny. 

 

 

ad. 4. Informace z pracovních sekcí 

 

Sekce kadeřnice  

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 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 

 Propozice, které byly rozeslány na školy, budou v některých bodech upřesněny v měsíci 

lednu 

 Balíček s občerstvením pro soutěžící hradí školy na místě v hotovosti – cena 55,- Kč 

 

Sekce spolupráce s partnery  

p. Skupin 

 Oslovení sponzorů, členové rady by také měli oslovit regionální sponzory 

 

 

ad. 5. Různé 

 

 Otázka placení školení hodnotitelů, poplatek bude vybrán na místě, cena 500,- Kč/ osoba, 

pak bude odeslán účetní AKAKOS, školitelé obdrží odměnu 8000,- Kč 

 Otázka proplacení vedoucím hodnotitelských komisí na Harmonii 2019 – odměna se zaplatí 

fakturou (vedoucí vystaví fakturu AKAKOSu), cena 5800,- Kč 

 

 

ad. 6. Diskuse 

 Reforma financování regionálního školství – odložení o jeden rok 

 Inkluze – společné vzdělávání 

 Cut off score 

 

. 

ad. 7. Závěr 
 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční v měsíci březnu 2019, termín bude upřesněn, 

na SŠ Lanškroun   

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

Ostrava,  6. 12. 2018 


