
 

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

ze dne  26. 9. 2019  - Svatobořice 

 

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

SŠ Vizovice, SŠ Lanškroun,  

 

Omluveni:   SŠ Žďár nad Sázavou, SŠ České Budějovice 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

3. Harmonie 2020 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Zahájení provedl p. Chrenka 

 

 

ad. 2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
 

Sekce kadeřnice  

pí. Horáková a pí Novotná 

 proběhlo školení hodnotitelů dne 15. 5. 2019 Brno, školitel p. Špilar, počet účastníků bylo 

22 

 Otázka seminářů a přednášek v jednání 

 

Sekce kosmetička 

pí. Papežíková 

 proběhlo školení pro hodnotitelů dne 20. 6. 2019 ve Vizovicích, školitel p. Bauer, počet 

účastníků 24 

 dne 21. 6. 2019 se uskutečnil odborný seminář  - Novinky v diagnostice a léčba kožních 

chorob ve vztahu ke kosmetice – lektor MUDr. Šternberský na Univerzitě T. Bati Zlín, 

počet účastníků 17 

 otázka seminářů a přednášek v jednání  

 neuskutečnilo se školení hodnotitelů nai-art, které se mělo konat na SŠ Lanškroun z důvodu 

nízkého počtu uchazečů. Z tohoto důvodu byla i zrušena soutěžní disciplína nail-art na 

Harmonii 2020 

 

Sekce soutěžní  

pí. Horáková 

 zhodnocení Harmonie 2019 – soutěže se zúčastnilo celkem 67 soutěžících, škol soutěžilo 23, 

z toho jedna zahraniční (ze Senice).  

 

Sekce spolupráce s partnery  

p. Szymeczek 

 oslovení sponzorů na Harmonii 2020 

 informace o poděkování jednatele sponzorům za sponzorské dary e-mailem 

 informace, že na stránkách AKAKOSU jsou loga sponzorů 

 

 

 



ad. 3. Harmonie 2020 

 

p. Chrenka 

 Informace z jednání s p. ředitelem OZS Jihlava p. Fasorou, zástupcem ředitel p. Šoukalem 

a vedoucí učitelkou odborného výcviku pí. Vondruškovou, ze dne 19. 9. 2019 – téma 

Harmonie 2020: 

o Harmonie 2020 se uskuteční 2. 4. 2020 ve společenském domě v Jihlavě 

o hlavním organizátorem bude AKAKOS, servis zajistí OZS Jihlava v součinnosti 

se SŠ Brno 

o propozice soutěže (informační servis) vypracuje SŠ Brno 

o přihlášky do soutěže se budou zasílat on-line do 16. 12. 2019 na adresu, která bude 

upřesněna 

o termín zaplacení účastnického poplatku za soutěžící (500,- Kč/osoba) bude leden 

2020 (OZS Jihlava zašle počet přihlášených škol a soutěžících), fakturu zašle 

AKAKOS na jednotlivé přihlášené školy 

o ceny pro soutěžící zajistí hlavně SŠ Havířov (p. Skupin), ostatní členové Rady 

AKAKOS osloví regionální prodejce  

o ceny pro soutěžící 1. až 3. místo v soutěžních kategoriích dámský účes, účes 

na umělé hlavě, pánský účes, dekorativní kosmetika – celkem 12 cen 

o diplomy pro 1. až 3. místo zajistí SŠ Brno a zašle e-mailem na OZS Jihlava 

o účastnické listy pro každého soutěžícího zajistí SŠ Brno a zašle e-mailem do OZS 

Jihlava, kde se budou tisknout 

o pozvánky pro hosty, sponzory rozešle SŠ Brno na pozvánce umístit logo AKAKOS 

a logo OZS Jihlava, na pozvánce by měla být uvedena záštita 

o občerstvení pro soutěžící a pedagogický doprovod zajistí OZS Jihlava, každá škola 

při registraci obdrží balíček v hodnotě 60,- Kč, platí se v hotovosti, OZS Jihlava 

zajistí provoz bufetu v budově 

o OZS Jihlava zajistí oběd pro vedoucí hodnotící poroty, hradí AKAKOS, občerstvení 

pro VIP hosty a členy Rady hradí AKAKOS, upřesnění počtu osob zajistí AKAKOS 

a zašle do OZS Jihlava 

o záštita Harmonie 2020 – Radní kraje Vysočina p. Fialová 

o zajištění prezentace Harmonie 2020 – regionální tisk, regionální televize, přenosné 

plátno v sále, focení modelů si budou moci školy stáhnout z webu OZS Jihlava 

o zajištění moderátora soutěže – OZS Jihlava 

o zajištění ICT pracovníka – OZS Jihlava 

o sponzoři budou mít možnost vystavení loga, případně banerů 

o zajištění loga AKAKOS a České ručičky - SŠ Brno 

o Parkování – autobusy a užitková vozidla na vyčleněném parkovišti, osobní 

automobily před budovou 

o Zajištění ubytování v Jihlavě – seznam penzionů zajistí OZS Jihlava 

o Rozpočet na soutěž Harmonie v Jihlavě 2. 4. 2020: 

- DKO – společenský sál (jeviště, postavení společenského sálu, dataprojektor 

– plátno 3x4m, zvukař, šatnářky 2x, šatny pro soutěžící  52.400,-Kč s DPH 

- Moderátor (z rádia Vysočina) formou dohody na provedení práce 5750,-Kč 

(již s daní 15%) 

- Úprava a zpracování fotografii z celé soutěže, uložení na úschovnu – školy si 

zpracované fotografie stáhnou on-line), prezence sponzorů… Formou dohody 

na provedení práce 3450,-Kč (již s daní 15%)                                                                                                              

(veškeré fotografické služby – focení portrétu atd. zajistí naše OZJ Jihlava 

zdarma) 

- On-line přihlášky, hodnotící tabulky, tisk diplomů, zpracování výsledků. 

Formou dohody na provedení práce 4600,-Kč (již s daní 15%) 

- Občerstvení pro VIP      3400,-Kč 

- Celkové náklady Jihlava 69600,-Kč  

-  

 



- Dále můžeme OZJ Jihlava připravit pro studenty balíčky:  

- bageta s kuřecím masem, 1/5 l vody PET láhev, za 60,-Kč 

- bageta šunková, 1/5 l vody PET láhev, za  56,-Kč 

o Penziony - nabídka 

Penzion Zlatá Hvězda  

e-mail: info@zlatahvezda.eu 

Masarykovo nám. 32, 

58 601, Jihlava 

+420 702 245 510 

 

Mahlerův penzion Na Hradbách  mahleruvpenzion.cz 

Brněnská 19/31, 586 01 Jihlava 

penzionmahler@seznam.cz 

+420 567 303 300 

 

Penzion DENA    penzion-dena.cz 

Fibichova 4731/28, 586 01 Jihlava 

info@penzion-dena.cz 

+420 567 155 199 

 

Penzion Oása  oasa.penzion.com 

třída Legionářů 1467/34, 586 01 Jihlava 

oasa.restaurace@seznam.cz 

+420 567 306 092 

 

Pezion Joštovka  penzionjostovka.cz 

Joštova 37/8, 586 01 Jihlava 

penzionjostovka@gmail.com 

+420 608 877 658 

 

Penzion Atlet  penzion-jihlava.cz 

Mlýnská 421/2, 586 01 Jihlava 

penzion-atlet@seznam.cz 

+420 608 206 305 

 Rada na svém zasedání vybrala soutěžní témata:  

- Dámská kategorie: - Divoká Amazonie – rostlinná říše – toto téma zpracuje SŠ 

Ostrava-Poruba 

- Cvičná hlava – Ruská carevna – toto téma zpracuje SŠ Havířov 

- Pánská kategorie – módní střih s ofinou – toto téma zpracuje SŠ Vizovice 

- Dekorativní kosmetika – Rainbow make-up – toto téma zpracuje SŠ Brno 

Rozpracovaná témata budou zaslána do 9. 10. 2019 na SŠ Ostrava-Poruba, která je rozešle 

na jednotlivé školy a umístí je i na webové stránky AKAKOS. 

 Oslovení zahraničních škol členy Rady 

 Regionální kola se uskuteční na SŠ Brno 23. 1. 2020 a na Kalibr Cup Lanškroun 6. 2. 2020 

 

ad. 4 Různé 

p. Chrenka 

 Porada zástupců škola oboru kadeřník na NUVu ohledně jednotné závěrečné zkoušky ze dne 

27. 3. 2019 – viz zápis na webových stránkách AKAKOS. Dne 25. 9. 2019 další jednání 

na NUVu – zápis z jednání bude uvedena na stránkách AKAKOSu  

 Rada asociace schválila předložený návrh soutěžního řádu pro kosmetičky, který vypracoval 

p. Bauer a rozhodla se ho použít i pro obor kadeřnice 

 Poděkování jednatele p. Bauerovi za vypracování soutěžního řádu 

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

ČR 

 

http://www.mahleruvpenzion.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=penziony%20jihlava&utm_campaign=firmy.cz-13197141
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https://www.mapy.cz/zakladni?source=firm&id=620093&x=15.589003&y=49.392040&z=15
mailto:info@penzion-dena.cz
http://www.oasa.penzion.com/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=penziony%20jihlava&utm_campaign=firmy.cz-344198
https://www.mapy.cz/zakladni?source=firm&id=344198&x=15.585135&y=49.401855&z=15
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https://www.mapy.cz/zakladni?source=firm&id=741581&x=15.594740&y=49.394642&z=15
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https://www.mapy.cz/zakladni?source=firm&id=709625&x=15.591063&y=49.405132&z=15
mailto:penzion-atlet@seznam.cz


 Otázka příštího volebního období 2020/2025 – volba členů Rady a jednatele 

 Personální změna SŠ Ostrava-Poruba – místo p. Nikla bude členem Rady pí. Nesrstová 

 Odměna pro účetní AKAKOS a pro pracovníka ICT bude řešena na Valné hromadě 

 Na dopis zaslaný Ministrovi školství ohledně přechodu oboru kosmetické služby z L na H – 

doposud nepřišla žádná odpověď 

 

pí. Marková 

 informace o profesní kvalifikaci kadeřník spadá pod Ministerstvo místního rozvoje, 

připomínky k této profesní kvalifikaci zajistí SŠ Brno 

 informace o návrhu zrušení funkce ZŘPV a VUOV podle počtu skupin 

 

p. Szymeczek 

 pozvání na Miss Reneta 28. ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol 

MISS RENETA 2020 Hvězdy Hvězdám, moderátor: Jan Čenský 

Hosté: Václav Noid Bárta, Olga Lounová, Vladimír Hron, DJ Lowa a další 

Finálový večer 28. ročníku MISS RENETA proběhne 3. 4. 2020 od 19.00 hodin 

v Kulturním  domě Leoše Janáčka v Havířově – Podlesí, CASTINGY: 18.01.2020 – Žilina, 

25.01.2020 – Praha, 26.01.2020 – Havířov.  

SOUSTŘEDĚNÍ:  1. SOUSTŘEDĚNÍ: 06.- 09.02.2022,  

2. SOUSTŘEDĚNÍ: 31.03.– 03.04.2020 

Dívky ze středních škol se mohou přihlásit odesláním elektronického formuláře 

na webových stránkách: www.missreneta.com, www.missreneta.cz 

 

p. Lédl 

 pozvání na Kalibr Cup, který se bude konat 6. 2. 2020 

 

 

Rada rozhodla o termínu konání Valné hromady AKAKOS dne 12. 11. 2019 v 10:00 hod. 

na SŠ Brno, Charbulova   

Úkoly:  - zajistit prostory pro valnou hromadu    T: 12. 11. 2019 

Z. pí. Marková 

- vypracovat zprávu činnosti AKAKOS a hospodaření  Z: jednatel 

T. 12. 11.2019 

- vypracovat zprávu z jednotlivých pracovních sekcí  Z: vedoucí prac. sekcí  

T: 12. 11. 2019 

- rozeslání pozvánek na Valnou hromadu    Z: jednatel  

           T: 21. 10. 2019 

 

ad. 5. Diskuse 

 Otázka financování pedagogických a nepedagogických v roce 2020 

 Povinná maturita z matematiky 

 Asociace FISY a jejich soutěže 

 

ad. 7. Závěr 

Jednatel poděkoval členům Rady AKAKOS a popřál šťastný návrat domů. 

 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční kolem 12. 11. 2019 v 9:00 hod. na SŠ Brno, 

Charbulova   

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

Ostrava,  4. 10. 2019 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.missreneta.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR31Hd5HJGYJd6uzdzs6muW4MxHoncBAcKEwCr6uv-Rtn1RwP_DmkkNRyME&h=AT22Jflh_p6dIrb_XcRLKOVzhPo87edCPwBTY6dj6LLnDYtDFjSVnQTYZAiBn23Z0k9LejGIriSQtSIz3DMVAib3JCmMIwUVX-3Qh65ZGlHW14SkPQTHL4aX1pAye_R7wK9wfmtM2uLH5pxtspa0Zwi7Df48VdP5E1uUAWzmhkP4VkWlt-eFV82sbFPg6iGAb2LQACjik0Z4OxljhxcMI_VQo5w8XFFByKAcFELZOOTTXlvSxwND0YZdh37ty6dpSnWwu84OqtReo5GyQEBCgbqq6osG5-isNm1Kc9seAinvwAMkrz0RFJL00iu2Z4fLG3Xw7T5vmB0PDv-84sDFoxGBvfa42Q1_ImtZmg5kk6D9M8RUx-Z9SlYatn19E50JIiNfVPWOZ7ty7XN-idnGPnEj-Ye6PoPGnvRj-5WxwwbCg07ZTA3r2APOmxqqBKpzsfXjOmyzb_IkGfuUDOJV6vS76J1C8TTyL2i4mKM4ICev7WxrdLnsQYD_fiWlV2Zsp33IjgXbFsonM9XAXb5vHocxngz9QW9_STLS50zmcInRMvu3e-jmIMPq4OQViEGhSILezkW6TUv6jId_KlxEP80_1X3fzDua3JaUgnG9O1lXdS5O0uwO997vvNd3ievZRg1zQtqQup1gUnB6F29W_uCYrcvOZvz1AUkg7PJL7pIxIWNbuxRJCecW456Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.missreneta.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2N_NdiPYaaIJ2sFUH6lfhSOP9CYvPOoS5Q934WrcGhyogA9fAvMqj-l9w&h=AT3F-4gIhxOTM2KIfssCfIPZFFdZdysrKm2n1Rz7897WxcdW4NWFPkBsMGRuLyZA-w_-MClEkWzdDLmcOJtKxsj5cOaeA_28VQkwL0v3UoJQfbbF2vsfs4EsQHMv53SWkCGCSxM9wH4RMbCVpHURCdKw9ciIXrHBa2x7ll7L4_hkaeBTJQ4RRHIDL7i1UCl8q8K9sonfdGqAFqOLjtpVB4sLYp-fUXrV05gzsnKztBgWNOcOq1eIxwO9XdhBLEQKGdZR58CZs1uHdUgNNRw6jsAJ9c5W0EN7w9atv8nGxjusHaU9LT4ZPQWs1DMdiJKyI0fBzmhmX9-Lnez_QCawawlt8egdn5Djwvuv4-BMUcGDrPGUGgAmeABjOjq-d6XoRfwypusSpEHVGrNCpITm0H5JiTKCfa1Ekp3d0aswKYnn9WWTZXajoVkJRhFkIO2CkpyyLZUv2sNsDDNbssq-2LCbHD5Ts0Yducq49DrbU-T2jXv-wr0LawcDvWc9OeVhvLe3ijAj8qRC-njsyHh1e0nRcV6IYtxDJk6CShL1uf0VfeRgUmhytwXTjBr-_YiyWiLsbU3Yx7gJ55IBalTH-hguZ8A9ZA_yWbaHgNr3b7PahdT0Rk63vFT5EsKE9heujEk3Ea0fcDAITHVX2O1ZkgcnOET8M24Pa-N9M_coCnqPH8rD42o2NO_O_sLN

