
 

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

ze dne  29. 9. 2021 - Svatobořice 

 

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

SŠ Vizovice, SŠ Lanškroun, SŠ České Budějovice 

 

 

Omluveni:    SŠ Žďár nad Sázavou,  

Host:   SŠ Jihlava 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 

3. Harmonie 2022 

4. Příprava Valné hromady AKAKOS 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

 Jednatel přivítal všechny přítomné účastníky a seznámil je s programem zasedání rady 

 

 

ad. 2. Informace z jednotlivých pracovních sekcí 
 

Sekce kadeřnice  

pí. Horáková  

 Pozvání na soutěž kadeřníků a kosmetiček Brněnské zrcadlo dne 26. 1. 2022 na SŠ Brno. 

Soutěžní témata budou rozeslána do 8. 10. 2021 členským školám AKAKOS. 

 

 

Sekce kosmetička 

pí. Papežíková 

 z důvodu covidového stavu nejsou v současné době žádné informace 

 informace o možnosti zakoupení cvičných hlav a cvičných rukou u firmy KAMAK 

cosmetics s.r.o., Martinovská 3285/36f, Ostrava - Martinov 

 

 

Sekce soutěžní  

pí. Horáková 

 příprava soutěže Brněnské zrcadlo a Harmonie 2022 v součinnosti se SŠ Jihlava 

 

Sekce spolupráce s partnery  

p. Skupin 

 oslovení partnerů pro získání cen pro nejlepší žáky, kteří se umístí na Harmonii 2022 

 výzva pro členy Rady AKAKOS ohledně zajištění regionálních sponzorů 

 

 

 

 

 

 

 



ad. 3. Harmonie 2022 

 

p. Fasora, p. Šoukal 

 Harmonie 2022 se uskuteční 31. 3. 2022 ve Společenském domě v Jihlavě 

 Propozice k soutěži budou rozeslány na členské školy do 6. 10. 2021 a rovněž budou 

zveřejněny na webových stránkách Asociace. Poznámka - soutěžní témata budou stejná jako 

v roce 2020, kdy se soutěž nekonala. 

 

ad. 4 Valná hromada 

 

p. Chrenka 

 Valná hromada se uskuteční dne 9. 11. 2021 v 10:00 hod na SŠ Brno, Charbulova 106 

 Úkoly: 

1. Zajistit prostory pro Valnou hromadu a občerstvení pro účastníky  

Z: pí Marková 

T: 9. 11. 2021 

  2. Vypracovat zprávu o činnosti AKAKOS a hospodaření v roce 2020, 2021  

Z: p. Chrenka 

T: 9. 11. 2021 

3. Vypracovat zprávu z jednotlivých pracovních sekcí  Z: vedoucí jednotlivých 

     pracovních sekcí  

T: 9. 11. 2021 

4. Rozeslat pozvánky na Valnou hromadu AKAKOS  Z: p. Chrenka 

T.: 8. 10. 2021 

 

Upozornění:  Na této Valné hromadě se budou konat volby do Rady AKAKOSu a jednatele  

                       na funkční období 2021 - 2026. 

   Tyto volby se měly konat již v roce 2020, ale covidová situace nedovolila svolat  

  Valnou hromadu a tudíž se přesunuly do roku 2021. 

 

 Rada vyzývá všechny členy Asociace k přítomnosti na Valné hromadě z důvodu těchto 

voleb! 

 

 

ad. 5. Různé 

p. Chrenka 

 školení hodnotitelů - kadeřník, kosmetika - dne 15. 5. 2019 proběhlo školení hodnotitelů 

oboru kadeřnice v Brně, dne 20. 6. 2019 proběhlo školení hodnotitelů obor kosmetika 

ve Vizovicích 

 platnost průkazů hodnotitele je 3 roky, z důvodu covidové situace se prodlužuje průkaz 

do roku 2025 

 Upozornění na vyhlášku č. 200/2021, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti 

se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zavedení H oboru kosmetička v souvislosti s vyhláškou č. 200/2021 - znovu obnovení 

jednání s náměstkem Ministra školství p. Marešem, Asociace pověřila pí. Markovou 

k jednání s náměstkem 

 

p. Fasora 

 Pozvání na soutěž Mladý módní tvůrce, která se uskuteční 2. 12. 2021 v Jihlavě 

 

p. Lédl 

 Pozvání na soutěž Kalibr Cup, která se uskuteční 10. 2. 2022 na SŠ v Lanškrouně, propozice 

soutěže zůstávají stejné jako v roce 2020. 

 



Výzva pro členy Asociace - pokud došlo ke změnám údajů o škole, zašlete informace na email 

ss@ss-ostrava.cz 

 

 

ad. 6. Diskuse 

 jednotné přijímací zkoušky 

 státní maturity 

 covidová opatření v souvislosti s přijímacími zkouškami, závěrečnými zkouškami 

a maturitními zkouškami 

 krajská stipendia 

 

 

ad. 7. Závěr 

 

Jednatel poděkoval členům Rady AKAKOS a popřál šťastný návrat domů. 

 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční kolem 9. 11. 2021 v 9:00 hod. na SŠ Brno, 

Charbulova 106.   

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

 

Ostrava,  7. 10. 2021 


