
 

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička 

ČR, konané 12. 11. 2019 
 

 

Jednání bylo přítomno 15 škol ze 45 – viz prezenční listina 

 

Omluveni: ISŠ živnostenská Plzeň, SOU kadeřnické Praha 8, ISŠ Hodonín, SŠ služeb a řemesel 

Stochov, SŠ gastronomie a služeb Liberec 

 

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 2019 

5. Zpráva o hospodaření Asociace k 31. 10. 2019 

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            - pí. Papežíková 

 

Byla zvolena návrhová komise ve složení 

předseda     - p. Lédl   

člen             - p. Novák 

 

 

AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 

 

Dnešní valné hromady se zúčastnilo celkem 15 škol ze 45 členů Asociace a valná hromada 

je usnášeníschopná dle stanov, čl. IV, odst. 1.4 

 

 

 

 

 



Ad 3.1. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady  

Usnesení z minulé valné hromady ze dne 27. 11. 2018 bylo splněno – svolat valnou hromadu 

do 30. 11. 2019 

Nebylo splněno – dopracovat jednání na MŠMT ohledně změny oboru kosmetické služby z L na H 

obor – nezájem ze strany MŠMT. 

 

 

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

 

 V roce 2019 činil počet členů AKAKOS 45 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 2019 celkem 3 x, a to 14. 3. 2019 na SŠ Brno, 

26. 9. 2019 ve Svatobořicích a 12. 11. 2019 na SŠ Brno. Účast škol byla následující: 

 100 % - Ostrava, Havířov, Brno, Vizovice, 66 % - Lanškroun, 33 % - Žďár nad   

         Sázavou, České Budějovice  

 V průběhu roku 2019 se Rada zabývala a realizovala:  

- Organizací Harmonie 2019, která proběhla 14. 3. 2019 na Brněnském výstavišti 

- Přípravou organizace Harmonie 2020, která se uskuteční 2. 4. 2020 v Jihlavě 

(propozice soutěže, výběr témat pro soutěžní disciplíny) 

- Školení hodnotitelů oboru kadeřník dne 15. 5. 2019 na SŠ Brno, školitel p. Špilar, 

22 účastníků 

- Školení hodnotitelů oboru kosmetické služby dne 20. 6. 209 – SŠ Vizovice, školitel 

p. Bauer, 23 účastníků 

- Odborný seminář pro pedagogy oboru kosmetické služby 21. 6. 2019 ve Zlíně, 

školitel MUDr. Šternberský, téma novinky v diagnostice a léčbě kožních chorob.  

-  Účast jednatele na jednání na NUV ohledně závěrečné zkoušky oboru kadeřník dne 

27. 3. 2019, sestavení týmu, který se sešel ještě 25. 9. 2019 

- Vypracování nového soutěžního řádu pro obor kosmetické služby, které vypracoval 

p. Bauer spolu s pedagogy oboru kosmetické služby, tento řád bude s malými 

změnami použit i pro obor kadeřník. Soutěžní řád bude do konce roku vyvěšen na 

webových stránkách AKAKOS 

- Účast pí. Markové na jednání na MŠMT ČR, ohledně reformy financování 

regionálního školství 

 Nepodařilo se realizovat 

- školení hodnotitelů nail art v červnu 2019 na SŠ Lanškroun – školitel pí. Pýchová, 

pro malý zájem ze strany škol. Z tohoto důvodu byla soutěžní disciplína nail art 

vyřazena z Harmonie 2020 

- AKAKOS nedostal odpověď ministra školství na dopis jednatele ohledně přechodu 

kosmetické služby z L na H obor 

 



 

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE DO 31. 10. 2019 

 

Zpráva o hospodaření: Harmonie 2019 

 

Startovné                                                                        32 500,--Kč 

Faktura za pronájem          60 621,--Kč 

Faktura za obědy pro hodnotitele                                       600,--Kč 

 

Celkem příjmy  32 500,--Kč a výdaje 61 221,--Kč. 

 

V Brně dne 11. 11. 2019    Vypracovala:  Romana Mlynářová, pokladní 

 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2019 do 31. 10. 2019: 

 

Pokladna 

 

Stav pokladny: 

Převod z roku 2018                                        63 254,-- Kč 

 

Školení hodnotitelů příspěvky 2019            12 000,-- Kč 

Školení hodnotitelů občerstvení 2019          -1 195,-- Kč 

Razítka                                                         -1 058,-- Kč 

Školení hodnotitelů příspěvky 2019            12 000,-- Kč 

Školení hodnotitelů občerstvení 2019          -1 269,-- Kč 

Školení hodnotitelů odměna 2019                -7 500,-- Kč 

Odborný seminář příspěvky 2019                    5 100,-- Kč 

Odborný seminář občerstvení 2019                  -407,-- Kč 

Odborný seminář odměna 2019                    -3 000,-- Kč 

Celkem:                                                         77 925,-- Kč 

 

 

Stav na bankovním účtu: 

Převod z roku 2018                                      108 212,42 Kč  

 

Příjmy: 

Členské příspěvky 2019                                45 000,00  Kč  

Harmonie příspěvky 2019                             32 500,00  Kč  

Harmonie přefakturace 2019                           4 288,00  Kč 

Úroky v bance                                                       22,43  Kč 

Příjmy celkem:                                             81 810,43  Kč 

 

Výdaje: 

Poplatky  banka                                                 1 367,00 Kč 

Faktura Harmonie                                              4 288,00  Kč  

Faktura Harmonie obědy                                      600,00  Kč   

Faktura  Harmonie  pronájem                          60 621,00  Kč   

Faktura hodnotitel                                              7 000,00  Kč  

Služby                                                                 3 000,00  Kč 

Výdaje celkem :                                              76  876,00  Kč 

 

Celkem na účtu k 31. 10. 2019                      113 146,85 Kč 

 

 

V Brně 11. 11. 2019     Vypracovala: Romana Mlynářová, pokladní 



AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  

 

Sekce vzdělávací - kadeřník – pí. Horáková 

 

 15. 5. 2019 se konal seminář hodnotitelů kadeřník – účastnilo se 22 hodnotitelek ze 13 škol 

(Vizovice, Hradec Králové, Neratovice, Brno, Dvůr Králové, Žďár nad Sázavou, Frýdek – 

Místek, Havířov, Šilheřovice, Sedlčany, Ostrava, Praha – Karlínské náměstí, České 

Budějovice). Školení bylo pod vedením Mgr. Špilara. 

 Regionální kolo soutěže Brněnské zrcadlo se uskuteční dne 23. 1. 2020 na SŠ Brno. 

Přihlášky je nutné zaslat do 2. 12. 2019 

 

Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Papežíková  

 

I. Hodnotitelský kurz 20. 6. 2019 

Proběhl v červnu ve škole ve Vizovicích. Zúčastnilo se ho 24 učitelek odborného výcviku 

ze 14 škol z republiky. Brno, Havířov, Ostrava, Jihlava, Šilheřovice, Znojmo, Žďár nad 

Sázavou, České Budějovice, Frýdek – Místek, Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, 

Prostějov, Plzeň, Vizovice. Všechny získali hodnotitelský průkaz stupně A. 

 

II. Změny v soutěžním řádu pro obor Kosmetička: 

1. Zrušena věková hranice, soutěžící musí být ve školním roce v době konání soutěže řádným 

žákem školy 

2. Zjednodušení bodování v rozmezí 1(nejhorší) - 10 (nejlepší) počet bodu v kategorii. 

Hodnotitel může body libovolně opakovat u jednotlivých soutěžících.  

3. Rozdílností bodů se bude rovnou zabývat hodnotitelská komise při kontrole udělených bodů 

případnou diskuzí a hlasováním.  

4. Zrušení stupně B a ponechala se pouze jedna varianta hodnotitelského průkazu. 

5. Vypustit termín divadelní tělky. V dnešní době a nabídce líčidel na běžném trhu se těžko 

identifikuje. A rozdíl mezi divadelními a běžnými produkty se stírá. Možná by bylo dobré 

nahradit FX efekty (speciální filmové efekty). 

 

III. Školení MUDr. Šternberského 21.6.2019 

Odborného semináře s názvem „Novinky v diagnostice a léčbě kožních chorob ve vztahu ke 

kosmetice“ se zúčastnilo 17 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku oboru 

Kosmetička z celé republiky. Školení proběhlo v prostorách UTB Zlín. 

 

IV. Odborné školení pro tento školní rok – červen 2020 

 Téma: např. SPF – přípravky na opalování, esenciální oleje a jejich význam v kosmetických   

            přípravcích   

 

Sekce soutěžní – pí. Horáková 

 14. 3. 2019 se konala soutěž Harmonie, které se zúčastnilo 23 škol (1 zahraniční ze Senice), 

celkem 67 soutěžících. Vítězové účesové tvorby dámská kategorie a dekorativní kosmetiky 

převzali zlatou plaketu Českých ručiček na Galavečeru konaném 19. 6. 2019 na BVV.  

 V letošním školním roce je opět Harmonie zařazena do této přehlídky. Harmonie je 

celostátní kolo, kterému mají předcházet kola regionální (Brněnské zrcadlo, Kalibr cup). 

V letošním školním roce se nebude soutěžit v kategorii Nail art. 

 Přihlášky na HARMONII 2020 zaslat vyplněním online formuláře do 16. 12. 2019. 

Nevyplňuje se jméno soutěžícího, pouze počet. Žádáme o přihlášení na soutěž držitele 

hodnotitelských průkazů  

https://docs.google.com/forms/d/12y31Z1_XnW6qADpbnEnUNMZ4y9l9w_RlOfA4yn9cCl

Q/viewform?edit_requested=true 

 vedoucí hodnotitelé Harmonie 2020 - soutěžní disciplína kadeřnice p. Špilar, cvičná hlava – 

pí. Kusá, kosmetičky – pí. Christofová 

 



Sekce spolupráce s partnery - p. Skupin 

 Zajištění darů probíhalo dvojí cestou: 

- oslovením nadnárodních a celorepublikových společností (ne u všech je ochota 

podílet se sponzorsky - často vážou na množstevní odběry) 

- oslovením partnerů škol rady asociace – poděkování především ostravské a brněnské 

škole 

 Po ukončení akce zaslal jednatel děkovný dopis všem sponzorům Harmonie 2019. 

 Trvá apel na všechny členy AKAKOSu, aby se obrátili na své obchodní partnery o možnost 

podpory HARMONIE 2020. 

 

 

AD 7) RŮZNÉ  

 

p. Chrenka, SŠ Ostrava  

 Informace o stávce dne 6. 11. 2019 

 Otázka voleb v roce 2020 – zvolení nové Rady AKAKOSU a jednatele na valné hromadě 

 Malá účast škol na valné hromadě 

 Návrh odměny pro účetní AKAKOS – pí. Mlynářové – za práci v roce 2019, částka 3000,- 

Kč 

 Návrh odměny pro ICT pracovníka AKAKOSU p. Skalického za práci v roce 2019, částka 

2000,- Kč 

 Rozšíření počtu hodnotitelů z původních 2 na 4 (škola si z tohoto počtu může vybrat, koho 

vyšle na hodnocení soutěží 

 Profesní kvalifikace oboru kadeřník spadá pod Ministerstvo místního rozvoje,  

 K 1. 1. 2020 dojde ke sloučení NUV a NIDV – nový název – Národní pedagogický ústav 

ČR 

 

p. Szymeczek, SŠ Havířov 

 Informace o mezinárodní soutěži Miss Reneta 2020 - (28. ročník), pozvánka by měla přijít 

na školy, castingy v měsíci lednu 2020 v Praze, Žilině a Havířově, finále soutěže 3. 4. 2020 

v Havířově, celkem 10 finalistek, viz příloha 

 

pí. Marková, SŠ Brno 

 Informace o jednání na MŠMT ohledně financování regionálního školství (plat 

pedagogických a nepedagogických pracovníků, otázka odloučených pracovišť, návrh na 

změnu nařízení vlády 75/2005 Sb., k tomuto návrhu bude připomínkové řízení, otázka 

počtu hodin vedoucích učitelů odborného výcviku a zástupců ředitele pro praktické 

vyučování 

 

p. Lédl, SŠ Lanškroun 

 Pozvání na Kalibr Cup 2020 dne 6. 2. 2020 - SŠ Lanškroun,  

 Propozice byly zaslány na školy,  

 

 

AD 8)  DISKUZE  

 

 reforma financování regionálního školství - nejistota hlavně u nepedagogických 

pracovníků 

 inkluze - administrativní zátěž pro školy velmi drahá nedostatek pedagogů.  

 revize RVP 

 otázka povinné maturity z matematiky – vyjádření  - AKAKOS chce zachovat současný 

stávající systém- volitelnost mezi cizím jazykem a matematikou 

 

 

 



 

 

AD 9) USNESENÍ 

 

Na valné hromadě je přítomno 15 ze  45 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení schopná 

dle stanov. 

 

 1. Valná hromada schvaluje: 

 

     a) usnesení   

    pro 15      proti 0   zdržel se 0 

          b) program jednání   

    pro      15     proti 0   zdržel se 0 

     c) volbu mandátové a návrhové komise 

    pro 15      proti 0   zdržel se 0 

    d) zprávu o činnosti Asociace 

    pro 15     proti 0   zdržel se 0 

     e) zprávu o hospodaření  

    pro 15    proti 0   zdržel se 0 

     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 15     proti 0   zdržel se 0 

     g) návrh odměny pro účetní  a pracovníka ICT AKAKOS 

    pro 15     proti 0   zdržel se 0 

 

2. Valná hromada bere na vědomí: 

 

 Způsob hodnocení kadeřníků a kosmetiček v rámci soutěžního řádu 
 Pavel Chrenka v příštím volebním období 2020 – 2025 nebude kandidovat 

na funkci jednatele AKAKOS    
 

           3.  Valná hromada ukládá: 

 

 Svolat Valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30. 11. 2020 

 

 

 

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 2020. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka 

 

 

 

V Ostravě, 19. 11. 2019 


