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

ze dne  7. 10. 2020 v Brně 
 

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

SŠ Vizovice, SŠ Žďár nad Sázavou 
 

 
Omluveni, SŠ České Budějovice, SŠ Lanškroun 
 
Host: SŠ Jihlava 
 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Harmonie 2021 
3. Kosmetičky L0+H 
4. Příprava valné hromady 
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
ad. 1. Zahájení 
 

 zahájení provedla pí. Marková 
 
 
ad. 2. Harmonie 2021 
 

 termín Harmonie 2021 je stanoven na 25. 3. 2021, místo konání -  Dům kultury a oddechu, 

s. r. o., Tolstého 1455/2, 586 01  Jihlava  
 propozice soutěže zůstávají stejné jako pro Harmonii 2020, rovněž soutěžní témata 

se nemění 
 startovné za Harmonii 2020 bude vráceno přihlášeným školám do konce října 2020 
 přihlášení na Harmonii 2021 bude do 31. 1. 2021, přihlašovat se bude do Jihlavy 

hana.lavicka@ozs-ji.cz , přihlášky budou beze jmen, pouze počet pro jednotlivé soutěžní 

disciplíny 
 dotazník k Harmonii bude rozeslán do 15. 12. 2020 
 do konce měsíce února 2021 bude školám oznámeno, zda se Harmonie 2021 nebude konat 
 SŠ Brno zašle propozice Harmonie 2021 do SŠ v Jihlavě  
 SŠ Brno zajistí hodnotitele jednotlivých soutěžních disciplín 
 SŠ Jihlava se postará o zajištění penzionů, popřípadě nabídne internát 

 
 
ad. 3. Kosmetičky L0 
 

 jednatel informoval o zaslání odpovědi náměstka Ministra školství p. Kováře ohledně 

zařazení oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby do modelu L0+H - viz příloha č. 1 
 rada rozhodla, že připomínky k dopisu budou zaslány náměstkovi  
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ad. 4 Příprava valné hromady 
 

 rada navrhla, aby Valná hromada Asociace, která se měla konat v měsíci listopadu 2020, 

vzhledem k situaci související s COVID-19, byla přesunuta na konec školního roku 
2020/2021 - červen. Členové AKAKOSu, by se měli vyjádřit do konce měsíce října 2020, 

zda souhlasí či nesouhlasí s přesunem. 
 
 

ad. 4 Různé 
 

 situace kolem COVID-19 
 otázka pořádání soutěží odborné tvořivosti žáků 
 dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 
 nová legislativa - novela školského zákona č. 349/2020 - distanční vzdělávání, novela škole 

školského zákona č.  284/2020 - maturity, nařízení vlády č. 354/2020 - soustava oborů 
 
p. Fasora 

 informace o soutěži CESOFOTO v roce 2020 - tato soutěž proběhne on-line formou, nebude 
startovné 

 soutěž kosmetiček na téma Mexický karneval, rovněž formou on-line 
 
 
 
ad. 5 Závěr 
 

 jednatel poděkoval za poskytnutí prostor pí. Markové a popřál všem zúčastněným pevné 

zdraví a šťastný návrat domů 
 

 
 
Další zasedání Rady AKAKOSu bude upřesněno na začátku roku 2021 
 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 
Ostrava,  19. 10. 2020 








