
 

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

ze dne  14. 3. 2019  - SŠ Brno 

 

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

SŠ Vizovice, SŠ České Budějovice,  

 

Omluveni:   SŠ Lanškroun, SŠ Žďár nad Sázavou 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

3. Různé 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Chrenka 

 

 

ad. 2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
 

Sekce kadeřnice  

pí. Horáková 

 Školení hodnotitelů oboru kadeřník proběhne 15. 5. 2019 na SŠ Brno od 9:00 hod. do 14:30 

hod., školitel p. Špilar, cena 500,- Kč na osobu, úhrada proběhne na místě. Pozvánka bude 

zaslána e-mailem na členské školy AKAKOS. 

 

 

Sekce kosmetička 

pí. Papežíková 

 Školení pro hodnotitele se uskuteční 20. 6. 2019 na SŠ Vizovice od 9:00 hod. do 15:00 hod, 

školitel p. Bauer. Cena 500,- Kč na osobu, úhrada proběhne na místě. Pozvánka bude 

zaslána e-mailem na členské školy AKAKOS. 

 Odborný seminář pro učitele oboru kosmetické služby se uskuteční 21. 6. 2019 od 9:00 hod. 

do 13:00 hod. na Univerzitě T. Bati Zlín, lektor MUDr. Jan Šternberský, téma Novinky 

v diagnostice a léčbě kožních chorob ve vztahu ke kosmetice, cena 300,- Kč na osobu, 

platba na místě v hotovosti. Pozvánka bude zaslána e-mailem na členské školy AKAKOS. 

 

p. Chrenka (zástup za p. Lédla) 

 školení pro hodnotitele nail-art se uskuteční 24. 6. 2019 nebo 25. 6. 2019 (termín bude 

upřesněn) na SŠ Lanškroun, cena 500,- Kč na osobu, školitel p. Pýchová, podmínka 

k uskutečnění školení závisí na počtu přihlášených účastníků. Přihlášky zasílejte p. Lédlovi 

na e-mail ledl@spslan.cz do 31. 5. 2019. 

 

Sekce soutěžní  

pí. Horáková 

 organizace Harmonie 2019, na příštím zasedání Rady AKAKOS bude provedeno 

zhodnocení. Poděkování jednatele SŠ Brno za organizaci této soutěže. 

 

 

 

 

 



Sekce spolupráce s partnery  

p. Skupin 

 Poděkování p. Skupinovi za oslovení sponzorů - seznam sponzorů – Firmy Goldwell, 

Hairservis, Cmíral, Mil cosmetics, MJC Zlín, Šubert´s group, Ryor, Wella,  L'Oréal  

 Návrh, aby na webových stránkách AKAKOSu byla zřízena rubrika loga sponzorů  

 Jednatel zajistí poděkování sponzorů za sponzorské dary e-mailem 

 

 

ad. 5. Různé 

p. Chrenka 

 Připomínka na nevhodné ubytování na internátu SŠ Lanškroun v průběhu Kalibr cupu, 

k připomínce se přidali někteří členové rady 

 Řešení vzdělávacího oboru kosmetička (H-tříletý) – zaslat dopis ministrovi školství, jaké je 

současné řešení tohoto oboru  

 

pí. Papežíková 

 informace o jednání na NUV Praha ohledně závěrečné zkoušky oboru kadeřník, na toto 

jednání byla přizvána i asociace FISY, jejíž představitelé kritizovali pedagogy oboru 

kadeřník. Rada asociace nesouhlasí s touto kritikou a pověřila jednatele, aby tuto záležitost 

probral s pracovnicí NUV pí. Haňkovou 

 

ad. 6. Diskuse 

 Reforma financování regionálního školství  

 Inkluze – společné vzdělávání 

 Cut off score – nebylo MŠMT přijato 

 Státní maturita omezena jen na didaktické testy z jazyků od roku 2021, maturita 

z matematiky povinná od roku 2022 

 Otázka uspořádání dalšího ročníku Harmonie 2020, místo prozatím není určeno z důvodu 

toho, že Jihomoravský kraj již nechce soutěž sponzorovat, v úvahu přichází, SŠ Charbulova 

Brno, dále SŠ Ostrava - Výstaviště Černá louka a SŠ Jihlava – Společenský dům 

 

. 

ad. 7. Závěr 
 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční kolem 20. 9. 2019, termín bude upřesněn, 

ve  Velkých Bílovicích   

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

 

Ostrava,  20. 3. 2019 


