
 

Zápis z Valné hromady  

Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, 

 konané 14. 11. 2022 
 

 

 

Jednání bylo přítomno 12 škol  + 13 plných mocí ze 42 škol – viz Příloha č. 1 - prezenční listina 

 

Omluveni: SŠ Děčín IV., SŠ Frýdek-Místek, SŠ Liberec, SŠ Mladá Boleslav, SŠ Neratovice,   

SŠ Odry, SŠ Pelhřimov, SŠ Plzeň, SŠ Prostějov, SŠ Přerov, SŚ Strakonice, SŠ Velká 

Bíteš, SŠ Varnsdorf 

 

Program: 

1. Zahájení – seznámení s programem valné hromady 

2. Ustanovení mandátové a návrhové komise 

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

hromady dne 9. 11. 2021 

4. Zpráva o činnosti Rady Asociace za rok 2022 k datu 14. 11. 2022 

5. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2022 a rok 2021 k datu  31. 10. 2022 

6. Zprávy o činnosti jednotlivých pracovních sekcí  

7. Různé 

8. Diskuze 

9.  Usnesení 

10.  Závěr 

 

 

AD 1) ZAHÁJENÍ  

 

Valnou hromadu zahájil jednatel Asociace p. Pavel Chrenka - seznámení s programem 

 

 

 

AD 2) USTANOVENÍ MANDÁTOVÉ A  NÁVRHOVÉ  KOMISE 

 

Byla zvolena mandátová komise ve složení: 

     předseda    - p. Szymeczek  

     člen            - pí. Horáková 

 

Byla zvolena návrhová komise ve složení 

     předseda     - p. Novák 

     člen             - p. Papežíková 

 

 

 

AD 3) KONTOLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI 

 

Dnešní valné hromady se zúčastnilo celkem 12 škol + 13 plných mocí ze 42 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 9. 11. 2021 – svolat valnou hromadu do 30. 11. 2022 

- bylo splněno. 

 

• Zaplatit členské příspěvky na rok 2022 do 28. 2. 2022 – bylo splněno. 

 

• Pokračovat v jednání s MŠMT ohledně zavedení oboru vzdělání kosmetička – H obor 

– v jednání. 

 

 

AD 4) ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ASOCIACE – p. Chrenka 

 

• V roce 2022 činil počet členů AKAKOS 42 středních škol. Radu AKAKAOS tvoří zástupci 

těchto škol: 

- Střední škola Brno, Charbulova, p. o. 

- Střední škola obchodní České Budějovice, Husova 9, p. o.   

- 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. 

- OA, VOŠ zdravotnická, a Střední zdravotnická škola, SOŠ služeb a Jazyková 

škola, Jihlava, p. o. 

   

• V roce 2022 se sešla Rada AKAKOS celkem 3x a to 30. 3. 2022 – Vsetín, 4. 10. 2022 – 

České Budějovice a 19. 11. 2022 – Brno 

 

• V období 2022 se Rada zabývala těmito tématy:  

- organizací soutěží Brněnské zrcadlo – 12. 4. 2022, 

- organizace soutěže kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2022 – nekonala se, 2023, 

- prodloužení hodnotitelských průkazů, vzhledem ke covidu, do roku 2024, 

- rozšíření počtu hodnotitelů u kadeřníků o 2 (celkem 4) a kosmetiček o 1 (celkem 2), 

- jednání o zavedení oboru vzdělání kosmetička H, 

- návrh na zajištění semináře pro pedagogy oboru kosmetička, 

- nařízením vlády č. 75/2005 Sb., novelou vyhlášky č. 13/2005 Sb., 

- soutěžní témata na Harmonii 2023, 

- národní plán obnovy – doučování, digitalizace,  

- profesní kvalifikace, 

- inovace oborové soustavy. 

 
 

AD 5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ASOCIACE ZA ROK 2022 K DATU 31. 10. 2022 

 

Zprávu o hospodaření za rok 2022 k datu 31. 10. 2022 přenesl p. Szymeczek - viz Příloha č. 2 

 

 

AD 6) ZPRÁVA Z JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SEKCÍ  

 

Sekce vzdělávací - kadeřník – pí. Horáková 

 

• informace o regionálním kole soutěže Brněnské zrcadlo, které se uskuteční 26. 1. 2023, 

v měsíci listopadu budou zaslány propozice soutěže, 

• hodnotitelské zkoušky oboru kadeřník proběhnou v červnu 2024 na SŠ Brno, vzhledem 

k rozšířenému počtu hodnotitelů, budou ve dvou dnech. 
 



 

Sekce vzdělávací – kosmetička - pí. Papežíková  

 

• informace o školení – téma liftingové ošetření peptidovými nitěmi + nové epilační a depilační 

techniky firma – Darmamed, školitel pí. Přibylová, dne 22. 6. 2023 ve Vizovicích, 

cena 500,- Kč/osoba. Zaslání pozvánky na školy s návratkou, možnost ubytování na internátě 

cena 450,- Kč/ osoba/noc ve dvoulůžkovém pokoji. Na základě domluvy s pí. Přibylovou 

možnost si domluvit seminář pro žáky. 

 

Sekce soutěžní – p. Fasora 

• Harmonie 2023 se uskuteční 31. 3. 2023:  

- přihlašování na soutěž od začátku prosince 2023, 

- stravování možnost objednání jídla pro žáky v DKO s. r. o., Tolstého 1455/2, 586 01  

Jihlava, 

- seznam penzionů bude zaslán na přihlášené školy, cena za ubytování 500,- až 2 000,- Kč, 

- snídaně by mohla být zajištěna ve škole, 

- propozice byly zaslány na jednotlivé školy. 

 

Sekce spolupráce s partnery – pí. Neuwirthová 

• Zajištění sponzorů pro soutěž Harmonie 2023 – MJC Zlín a Primavera Andorrana 

 

 

AD 8) RŮZNÉ 

 

p. Chrenka, SŠ Ostrava  

• informace o ukončení členství v Radě AKAKOS pí. Solnářové - SŠ Vizovice a p. Lédla 

–  SŠ Lanškroun, poděkování za dlouholetou práci v Radě AKAKOS. Místo p. Ledla bude 

v radě pracovat pí. Tomanová. 

• informace o smlouvě o dílo pro účetní pí. Mlynářovou a ICT pracovníka p. Skalického. 

Oběma bude vyplacena odměna ve výši 3000,- Kč. 

• upozornění na automatické zřízení datových schránek pro OSVŠ, spolky, nadace nebo 

sdružení, 

• informace o návykové látce Kratom, která se šíří u středoškolské mládeže, hlavně 

v učňovských oborech 

• upozornění pro členy AKAKOS ohledně změn adres, zástupců škol – tyto změny nahlásit 

na ss@ss-ostrava, 

• neoprávněné bělení zubů a aplikace dentálních šperků v kosmetických salonech 

– viz Příloha č. 3 
 

pí. Marková, SŠ Brno 

• informace o inovaci oborové soustavy – byly ustanoveny pracovní komise, pí. Marková 

je vedoucí komise ekonomika a gastro, jeden zástupce za AKAKOS by měl být začleněn 

do komise pro zdravotnické školy, kam spadají obory obchodu a služeb, 

• revize RVP se začínají tvořit, 

• obor vzdělání H kosmetička, stále v jednání. 

 

pí. Benešová, SŠ Lanškroun 

• informace o soutěži Kalibr Cup, která se uskuteční v Lanškrouně 9. 2. 2022 – téma Řecké 

bohyně – informace na webových stránkách www.kalibrcup.cz, propozice budou rozeslány 

na školy. 

 

p. Fasora, SŠ Jihlava 

• Pozvání na soutěž Mladý módní tvůrce dne 24.11. 2022 - SŠ Jihlava. 

 

 

http://www.kalibrcup.cz/


 

AD 8)  DISKUZE  

 

• útok mačetou žáka na pedagoga na SOU Ohradní Praha – asociace stojí za ředitelem školy 

p. Dvořákem a odsuzuje mediální kampaň proti řediteli. 

 

 

AD 9) USNESENÍ 

 

Na valné hromadě je přítomno 12 + 13 plných mocí ze  42 zaregistrovaných škol a valná hromada 

je usnášení schopná dle stanov. 

 

 1. Valná hromada schvaluje: 

 

       a) usnesení   

    pro 25      proti 0   zdržel se 0 

           b) program jednání   

    pro      25     proti 0   zdržel se 0 

       c) volbu mandátové a návrhové komise 

    pro 25      proti 0   zdržel se 0 

       d) zprávu o činnosti Asociace za rok 2022 

    pro 25     proti 0   zdržel se 0 

       e) zprávu o hospodaření za rok 2022 

    pro 25    proti 0   zdržel se 0 

       f) zprávu o činnosti pracovních sekcí 

    pro 25     proti 0   zdržel se 0 

      g) návrh odměny pro účetní a pracovníka ICT AKAKOS 

    pro 25     proti 0   zdržel se 0 

 

 

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. 2023.  

• Zaplatit členské příspěvky na rok 2023 do 28. 2. 2023 (1 000,- Kč). 

• 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 2023, zdraví a šťastný návrat do svých domovů. 

 

 

V Ostravě, 25. 11. 2022 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka  


