
 
Zápis z Valné hromady  

Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, 
 konané 9. 11. 2021 

 
 
 
Jednání bylo přítomno 14 škol ze 40 – viz prezenční listina 
 
Omluveni: SŠ Odry, SOU kadeřnické Praha 8, SŠ Velká Bíteš, SŠ Přerov, SŠ Žďár nad Sázavou 
 

Program: 
1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 

2. Ustanovení mandátové komise, návrhové a volební komise  

3. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a kontrola plnění usnesení z minulé valné 

hromady dne 12. 11. 2019 

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace za rok 2020 a 2021 k datu 9. 11. 2021 

5. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2020 a rok 2021 k datu  5. 11. 2021 

6. Zprávy o činnosti jednotlivých pracovních sekcí  

7. Volba jednatele a členů rady na období 2021 - 2026 

8. Různé 

9. Diskuze 

10.  Usnesení 

11.  Závěr 

 
AD 1) ZAHÁJENÍ  
 
Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel Chrenka - seznámení s programem 
 
 
AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ,  NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 
 
Byla zvolena mandátová komise ve složení: 
předseda    - p. Szymeczek  
člen            - pí. Papežíková 
 
Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení 
předseda     - p. Lédl   
člen             - p. Novák 
 
 
AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 
 
Dnešní valné hromady se zúčastnilo celkem 14 škol ze 40 členů Asociace a valná hromada 

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



Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady  

Usnesení z minulé valné hromady ze dne 12. 11. 2019 – svolat valnou hromadu do 30. 11. 2020 - 
nebylo splněno. 
 
 
 
AD 4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 
 

 V roce 2020 činil počet členů AKAKOS 42 středních škol a v roce 2021 je členů 40. 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.    

 V roce 2020 se měly konat volby na jednatele a Radu AKAKOS. z důvodu covidové 

pandemie se volby nekonaly a budou se konat na valné hromadě 9. 11. 2021, 
 Rada AKAKOS se sešla během roku 2020 celkem 1 x, a to 7. 10. 2020 Omluveni byly SŠ 

České Budějovice a SŠ Lanškroun 
 V roce 2021 se sešla Rada 2x a to dne 29. 10. 2021 a 9. 11. 2021 
 V období 2020 až 2021 se Rada zabývala těmito tématy:  

- organizací soutěží Brněnské zrcadlo, Harmonie,  
- žádostí o zavedení oboru vzdělání kosmetička H 
- novou legislativou - novela školského zákona 349/2020 Sb. - distanční vzdělávání, 

284/2020 Sb. - maturity, nařízení vlády 211/2010 Sb. - soustava oborů, nařízení 

vlády 75/2005 Sb. a jeho připravovanou novelou, vyhláška 200/2021 Sb. - L0 a H 
 

 

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE ZA ROK 2020 A ROK 2021 

K DATU 5. 11. 2021 

 
 
Zprávu o hospodaření za rok 2020 a za rok 2021 k datu 5. 11. 2021 přenesl p. Szymeczek - viz 
příloha č. 1 
 
 
 
 
AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  
 
Sekce vzdělávací - kadeřník – pí. Horáková 
 

 Upozornění na regionální soutěž Brněnské zrcadlo dne 26. 1. 2022 
 
 
 
 
 



Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Papežíková  
 

 Hodnotitelské průkazy Rada AKAKOS na svém zasedání se rozhodla o prodloužení průkazů 

pro kosmetičky i kadeřnice do roku 2024 z důvodu covidové pandemie 

 
Sekce soutěžní – pí. Horáková 

 Předala slovo zástupcům ze SŠ Jihlava - p. Fasorovi a p. Šoukalovi 
- informace o soutěži Harmonie, která se uskuteční 31. 3. 2021, o konání soutěže 

z důvodu  covidové pandemie se rozhodne do půlky měsíce února 2022, 
- veškeré informace a propozice o soutěži jsou umístěny na webové stránce 

AKAKOS. 

Sekce spolupráce s partnery - p. Szymeczek 
 Zajištění sponzorů pro soutěž Harmonie 2022 

 
 
 
AD 7) VOLBA JEDNATELE A ČLENŮ RADY NA OBDOBÍ 2021 - 2026 

 

Volby řídil předseda návrhové a volební komise p. Lédl. 

Na jednatele AKAKOSUu je navržen jediný kandidát - Mgr. Pavel Chrenka - SŠ služeb 

a  podnikání, Ostrava-Poruba, p. o.  
 
Do Rady AKAKOS byly navržené tyto střední školy: 

- SŠ Brno, Charbulova, p. o. - pí. Marková 
- SŠ obchodní a VOŠ České Budějovice, p. o. - pí. Benýšková 
- SŠ Havířov-Prostřední Suchá, p. o. - p. Szymeczek 
- SOŠ a SOU Lanškroun, p. o. - p. Novák 
- SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o. - p. Chrenka 
- SŠ oděvní a služeb Vizovice, p. o. - pí. Solnářová 
- Obchodní akademie, VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, SOŠ služeb a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, p. o.  - p. Fasora 
 
 
 
AD 8) RŮZNÉ 
 
p. Chrenka, SŠ Ostrava  

 Zavedení oboru H - kosmetička - jednáním na MŠMT pověřena pí. Marková. 
 Výzva pro členy ASOCIACE - pokud došlo ke změnám údajů o škole - zaslat informace 

na e-mailovou adresu ss@ss-ostrava.cz 
 Odměna pro účetní AKAKOS pí. Mlynářovou a ICT pracovníka p. Skalického ve výši 

3000,- Kč za vykonanou práci v roce 2021.  
 MŠMT připravuje modernizaci odborného vzdělávání - zaznělo to na on-line konferenci 

MŠMT k 1. ročníku fungování Strategie vzdělávání 2030+. 
 Zánik konkurenční Asociace FISY. 
 Rada Asociace vyzývá ostatní členy, aby promysleli témata seminářů z důvodu příznivé 

finanční situace Asociace. 
 Velmi nízká účast členů Asociace na valné hromadě, jen pár škol se považovalo omluvit 

z valné hromady. 
 Poděkování za účast a vykonanou práci v Radě AKAKOS - SŠ obchodní a služeb SČMSD 

Žďár nad Sázavou, konkrétně pí. Pospíchalové. 
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p. Fasora, SŠ Jihlava 

 Pozvání na soutěž Mladý módní tvůrce dne 2. 12. 2021 - SŠ Jihlava, vše se bude odvíjet 
od covidové situace 
 

p. Lédl, SŠ Lanškroun 
 Pozvání na Kalibr Cup 2022 dne 10. 2. 2022 - SŠ Lanškroun, téma Řecká bohyně. 
 Propozice na webových stránkách www.kalibrcup.cz, vše se bude odvíjet od covidové 

situace.  
 

p. Szymeczek, SŠ Havířov-Prostřední Suchá 
 Pozvání mezinárodní soutěž studentek MISS Reneta 2022, která se uskuteční dne 8. 4. 2022 

v Kulturním domě Havířov 
- 1. kasting se koná dne 22. 1. 2022 v Praze, 2 kasting 23. 1. 2022 v Havířově a 3 

kasting dne  21. 1. 2022 v Žilině 
- v měsících únor, březen a duben proběhnou soustředění vybraných kandidátek,  
- informace na webu www.missreneta.cz 
- vše se bude odvíjet od covidové situace 

 
pí. Marková, SŠ Brno 

 Informace o stavu zavedení H oboru Kosmetička - vzhledem k modernizaci odborného 

vzdělávání jako celku se bude na tomto požadavku pracovat nadále, pro jeho zavedení je 

třeba získat podporu Hospodářské komory, Unie kosmetiček. Asociace v tomto úsilí bude 

pokračovat. 
 
 
AD 8)  DISKUZE  
 

 Covidová situace - zmatky v termínech, zkrácení a PCR testů, karantény žáků tříd, otázka 

kdo zaplatí testy zletilým žákům. 
 Pokles zákazníků i tržeb - hlavně u oboru kadeřník 

 
 
AD 9) USNESENÍ 
 
Na valné hromadě je přítomno 14 ze  40 zaregistrovaných škol a valná hromada je usnášení schopná 

dle stanov. 
 
 1. Valná hromada schvaluje: 
 
     a) usnesení   
    pro 14      proti 0   zdržel se 0 
          b) program jednání   
    pro      14     proti 0   zdržel se 0 
     c) volbu mandátové, návrhové a volební komise 
    pro 14      proti 0   zdržel se 0 
    d) zprávu o činnosti Asociace za rok 2020 a rok 2021 
    pro 14     proti 0   zdržel se 0 
     e) zprávu o hospodaření za rok 2020 a rok 2021 
    pro 14    proti 0   zdržel se 0 
     f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 
    pro 14     proti 0   zdržel se 0 

     g) návrh odměny pro účetní a pracovníka ICT AKAKOS 
    pro 14     proti 0   zdržel se 0 
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h) volba jednatele na období 2021 až 2026 

    pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

ch) volba členů Rady AKAKOS na období 2021 až 2026 
 

 SŠ Brno, Charbulova, p. o. - pí. Marková 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SŠ SŠ obchodní a VOŠ České Budějovice, p. o. - pí. Benýšková 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SŠ Havířov-Prostřední Suchá, p. o. - p. Szymeczek 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SOŠ a SOU Lanškroun, p. o. - p. Novák 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SŠ SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o. - p. Chrenka 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SŠ SŠ oděvní a služeb Vizovice, p. o. - pí. Solnářová 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 
 

 SŠ Obchodní akademie, VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, SOŠ 

služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, p. o.   
- p. Fasora 
  pro 13     proti 0   zdržel se 1 

 
2. Valná hromada bere na vědomí: 
 

 Zprávu z jednotlivých pracovních sekcí. 
 Prodloužení hodnotitelských průkazů do roku 2024. 
 

           3.  Valná hromada ukládá: 
 

 Svolat Valnou hromadu Asociace dle stanov v termínu do 30. 11. 2022.  
 Zaplatit členské příspěvky na rok 2022 do 28. 2. 2022. 
 Pokračovat v jednání s MŠMT ohledně zavedení oboru vzdělání kosmetička H. 

 
 
AD 10) ZÁVĚR 
 

Závěrem jednatel Asociace poděkoval pí. Markové za poskytnutí prostor pro konání valné 

hromady a zajištění občerstvení, poděkoval všem přítomným za účast a popřál klidné, 

pokojné Vánoce, úspěšný rok 2022, zdraví a šťastný návrat do svých domovů. 
 
 
Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka      
 
V Ostravě, 12. 11. 2021 




















