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

ze dne  16. 5. 2018  v Brně 

 

Jednání bylo přítomno:  SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Havířov-Prostřední Suchá,  
SŠ Vizovice, SŠ Žďár nad Sázavou, SŠ České Budějovice 
 

Omluveni:   SŠ Lanškroun  
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Informace o hospodaření asociace  
3. Zhodnocení Harmonie 2018 
4. Výběr témat pro soutěžní disciplíny na příští Harmonii 2019 
5. Informace z pracovních sekcí 
6. Různé 
7. Diskuse 
8. Závěr 

 
 
ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Chrenka 
 
ad. 2. Informace o hospodaření asociace 
 

 Zprávu o hospodaření za rok 2018 do 16. 5. 2018 přednesla účetní asociace 

pí. Mlynářová - viz příloha č. 1, Zpráva o hospodaření Harmonie 2018 - viz příloha č. 2 
 

ad. 3. Zhodnocení Harmonie 2018 
 
pí. Novotná, pí. Čajková 

 Harmonie proběhla bez problémů, připomínky ze strany škol - viz příloha č. 3, celkově 

lze hodnotit Harmonii 2018 po všech stránkách za úspěšnou. 
 Jednatel poděkoval SŠ Brno za velmi zdařilou organizaci Harmonie 2018 

 
 
 
ad. 4. Výběr témat pro soutěžní disciplíny na příští Harmonii 2019 
 
Rada asociace vybrala pro Harmonii 2019 tato témata pro jednotlivé soutěžní kategorie: 

 Dámská kategorie – téma Přírodní živly, zajistí SŠ Brno 
 Cvičná hlava – téma Účesy inspirované tvorbou Georgiy Kota, zajistí SŠ Vizovice 
 Pánská kategorie – téma Účes Barber stylu, zajistí SŠ Ostrava 
 Dekorativní kosmetika – téma – Orient, zajistí SŠ Vizovice 
 Nail art – téma Erbenova Kytice, zajistí SŠ Ostrava 

Pro každou soutěžní kategorii bylo navrženo 6 témat z jednotlivých škol zastoupených v Radě 

asociace a bylo vybráno vždy jedno téma. 
 
Propozice jednotlivých témat budou vybranými školami zpracovány do konce měsíce května 

a školám budou rozeslány v druhé polovině měsíce června 2018. 
 
 
 



 
ad. 5. Informace z pracovních sekcí 
 
Sekce kadeřnice   
pí. Novotná 

 Harmonie 2019 se uskuteční na Výstavišti Brno jako doprovodná akce veletrhu Svět ženy 

a Vše pro dítě dne 14. 3. 2019. V jednání je ještě jeden termín -  v listopadu 2018 jako 
součást Burzy vzdělávání na Brněnském výstavišti (velmi výhodné finanční podmínky) 

 Vedoucí hodnotitelských komisí pro příští Harmonii – dámská kategorie + cvičná hlava 

pí. Kusá, pánská kategorie p. Špilar, kosmetika p. Bauer, nehty p. Pýchová 
 
 
Sekce kosmetička 
pí. Papežíková 

 Seminář Anomálie kůže – MUDr. Šternberského se v měsíci červnu neuskuteční 

z důvodu nemoci přednášejícího, p. Šternberský bude osloven v září 2018 
 

 
Sekce soutěžní  
pí. Novotná, pí. Čajková 

 Návrh na Harmonii 2019 dostat Harmonii do Věstníku MŠMT ČR   
 otázka zvýšení účastnického poplatku, v současné době je 500,- Kč, rada zvýšení 

neodsouhlasila, tento účastnický poplatek se nebude platit na místě, ale při přihlášení 

do soutěže, bude vystavena zálohová faktura, přihláška je závazná, účastnický poplatek 

se nevrací 
 CD z Harmonie 2018 budou účtovány jednotlivým školám a ne AKAKOSU, rovněž 

náklady na občerstvení si bude hradit každá škola samostatně a balíček s občerstvením 

dostane u prezentace 
 
 
Sekce spolupráce s partnery  
p. Chrenka 

 Všem sponzorům Harmonie 2018 byly odeslány děkovné dopisy, s návrhem na další 

sponzorskou spolupráci 
 

ad. 4. Různé 

pí. Marková 

 informace o soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě, SŠ Jihlava zvažuje o exkluzivitě 

soutěže kadeřníků a kosmetiček 
 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko k omlouvání absencí žáků ošetřujícím 

lékařem – viz příloha č. 4 
 
p. Chrenka 

 počet členů AKAKOS v současné době je 46, do Asociace se přihlásily nové školy 

PTK a SOŠ Praha 6 – Řepy a Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ Mladá Boleslav, viz 
příloha č. 5 

 
 
 
 
 
 



 
 
ad. 6. Diskuse 

 otázka převedení L-oboru kosmetička na H-obor – v současné době je doporučení Rady 

asociace krajů na MŠMT ČR, ale nic se neděje 
 reforma financování regionálního školství – rozhovor s ministrem školství p. Plagou 

v Učitelských novinách č. 17/2018  
 přijímací řízení na obor Kosmetické služby, nízký počet přihlášek, některé školy obor 

Kosmetické služby neotevírají 
 
ad. 7. Závěr 
 
Jednatel asociace poděkoval pí. Markové za poskytnutí prostor k zasedání, popřál členům Rady 

AKAKOS příjemnou dovolenou a šťastný návrat domů. 
 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční 19. – 20. 9. 2018 v Hlubokém u Brna 
 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 
Ostrava,  24. 5. 2018 
 
 




















