Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR
ze dne 26. 2. 2018 v Brně
Jednání bylo přítomno:

SŠ Ostrava-Poruba, SŠ Brno, SŠ Havířov-Prostřední Suchá,
SŠ Vizovice, SŠ Žďár nad Sázavou, SŠ Lanškroun

Omluveni: SŠ České Budějovice
Program:
1.
Zahájení
2.
Informace o Harmonii 2018
3.
Informace z pracovních sekcí
4.
Různé
5.
Diskuse
6.
Závěr
ad. 1. Zahájení
 Zahájení provedl p. Chrenka
ad. 2. Informace o Harmonii 2018
pí. Novotná
 Počet přihlášek do jednotlivých soutěžních disciplín
 dámská kategorie - 15
 dámská kategorie umělá hlava - 8
 pánská kategorie - 14
 kosmetika - 16
 nehty - 8
Celkem se zúčastní 22 škol.
 Propozice byly zaslány všem přihlášeným školám, změna umístění soutěže - místo
pavilonu E bude soutěž probíhat v pavilonu C.
 Vjezdy na výstaviště budou zaslány školám v týdnu od 5. 3. do 10. 3. 2018.
 Doprovodný program zajistí SŠ Brno – vystoupení číšníků a firma Loreal
 Vedoucí hodnotitelských komisí p. Bauer – kosmetika, p. Špilar – dámská a pánská
kategorie kadeřnictví, pí. Kusá – umělá hlava a pí. Pýchová - nehty
ad. 3 Informace z pracovních sekcí
Sekce kadeřnice
pí. Novotná
 V tomto roce se neuskuteční soutěž Brněnské zrcadlo
Sekce kosmetička
pí. Papežíková
 Plánovaný seminář p. Šternberského Anomálie kůže v termínu 19. až 23. 3. 2018
je odložen z důvodu nemoci na měsíc červen, přesný termín bude včas oznámen.
 platí nabídka školení p. Bauera i nabídka školení pedikúra – každá škola si tato školení
organizuje sama.

Sekce soutěžní
pí. Novotná, pí. Čajková
 Viz bod č. 1
 Předání pozvánek na Harmonii 2018
pí. Marková
 informace o finančním zajištění Harmonie 2018, celkové náklady by měly dosáhnout
350 000,- Kč, na nákladech se budou podílet sponzoři akce, MŠMT ČR, Jihomoravský
kraj, Brněnské výstaviště. Náklady AKAKOS 0,- Kč.
 informace o podpoře soutěží ze strany MŠMT – jen ty nejlepší soutěže po odborné
stránce budou financovány ze strany MŠMT.
Sekce spolupráce s partnery
pí. Neuwirthová (v zástupu za p. Skupin)
 informace o oslovení sponzorů, zajištění věcných darů pro umístění účastníků za 1., 2.
a 3. místo
 seznam sponzorů bude uveřejněn při soutěži Harmonie 2018, v průběhu moderování
připomenutí sponzorů

ad. 4. Různé
p. Chrenka












informace o platnosti hodnotitelských průkazů:
 hodnotitelé oboru kadeřník – platnost do 4. 5. 2019.
 hodnotitelé oboru kosmetička – platnost průkazu do 4. 4. 2019
 hodnotitelé oboru nehty – platnost průkazu do 27. 6. 2019
otázka tříletého oboru kosmetička – žádné nové informace, návrh komise vzdělávání
při Asociaci krajů zaslán na MŠMT, současný stav zjistí na MŠMT pí. Marková
informace o ukončení pracovního poměru ředitele p. Musila SŠ Žďár na d Sázavou
z důvodu odchodu do důchodu. Nová ředitelka pí. Radka Hromková.
informace o inkluzi – v roce 2018 má stát inkluze 2 – 5 mld. korun, nejsou peníze
na inkluzi, asistenty pedagoga, kvůli inkluzi krácení nenárokových složek u
pedagogických a nepedagogických pracovníků o 19%
informace o GDPR – ač má být GDPR spuštěno koncem května 2018, školy nemají
prakticky žádné informace
informace o rekvalifikacích – rekvalifikace musí být v souladu s profesními
kvalifikacemi uvedených v NSK
informace o návrhu SUZ – iniciovat jednání o vyjmutí výchovných opatření (podmíněné
vyloučení a vyloučení) ze správního řádu
upozornění na nové webové stránky, poděkování SDŠ Lanškroun – p. Lédlovi
ukázka nabídky umělých dlaní, rtů a očí od pí. Kolářové – kontakt mobil 608 814 510,
webové stránky www.milcosmetics.cz a www.algichamot.com a e-mail
ilona@algichamot.cz
informace od účetní AKAKOS pí. Mlynářové - na školy byly rozeslány faktury týkající
se zaplacení členských příspěvků 1000,- Kč (11. 2. 2018) splatnost do 28. 2. 2018.

pí. Marková
 autorizujícím orgánem ohledně přidělení profesních kvalifikaci Holičské a Kadeřnické
práce bude Ministerstvo pro místní rozvoj
p. Lédl
 zhodnocení Kalibr Cupu v roce 2018, poděkování školám za účast na této soutěži.
 informace o soutěži World of Beauty & SPA v Praze - březen 2018
p. Šimeček
 Informace o Miss Reneta – uskuteční se 4 castingy – Brno, Praha Havířov, Žilina, finále
se bude konat 20. 6. 2018 v Havířově
ad. 5. Diskuse
 otázka inkluze, která odčerpává finanční prostředky školám
 reforma financování regionálního školství – maximální počet proplacených hodin by
se mohl snížit o čtvrtinu v prvních dvou letech, pak navýšení na 100%, nesouhlas s tímto
snížením různých asociací krajů, škol
 pozvání pí. účetní Mlynářové na zasedání Rady AKAKOS - Rada rozhodla,
že pí. Mlynářová dostane prostor na informování o finančních záležitostech Asociace
na začátku zasedání.
 Otázka navýšení počtu soutěžících z jedné školy v jednotlivých soutěžních disciplínách –
v této soutěži bude soutěžit vždy jeden zástupce školy v jednotlivých disciplínách.

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční v první polovině měsíce května 2018
na SŠ Brno Charbulova.
Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka - jednatel Asociace
Ostrava, 1. 3. 2018

