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

ze dne  4. 10. 2022 – České Budějovice 

 

 

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

SŠ Vizovice, SŠ Lanškroun, SŠ Jihlava, SŠ České Budějovice, 

 

Omluveni:    --- 

 

Host:   --- 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Informace z pracovních sekcí 

3. Výběr témat na Harmonii 2023 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

ad. 1. Zahájení 

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

 

 

ad. 2. Informace z pracovních sekcí 

 

Pracovní sekce – kadeřnice, pí. Horáková 

• informace o soutěži Brněnské zrcadlo, která proběhne 26. 1. 2023, propozice budou zaslány 

na školy do 14 dnů. Účast v porotě přislíbili p. Špilar, p. Bauer, 

• na valné hromadě členy asociace seznámí pí. Marková s inovací oborové soustavy. 

 

Pracovní sekce – kosmetičky – pí. Papežíková 

• informace o školení pro kosmetičky firma Dernamet, pí. Přibylová – téma liftingové ošetření 

peptidovými nitěmi – praktický kurz, cena 500,- Kč/osobu, kterou hradí škola 

• nabídka dalších workshopů firmou Dernamet – možno hradit ze Šablon III.  

 

Sekce soutěžní – p. Fasora, p. Šoukal 

• Harmonie 2023 se uskuteční v měsíci 30. 3. 2023, v DKO s. r. o., Tolstého 1455/2, 586 01  

Jihlava, seznam ubytovacích míst bude zaslán v propozicích soutěže. Školy tyto propozice 

obdrží do konce měsíce října. Zahraniční účastníci si platí startovné sami. 

• Pozvání na Mladého módního tvůrce do Jihlavy 24. 11. 2022 

 

Sekce spolupráce s partnery – pí. Neuwirthová 

• informace o spolupráci s partnery a získání sponzorů na Harmonii 2023, 

• upozornění pro členy rady na získání regionálních sponzorů 

 

 

ad. 3. Výběr témat na Harmonii 2023 

• Pánská kategorie 

- SŠ Brno   – téma Pompador 

- SŠ Vizovice   – James Bond 

- SŠ České Budějovice – téma David Beckham 

- SŠ Havířov   – téma Metrix 

- SŠ Jihlava   – téma Pompador 

- SŠ Lanškroun   – téma Pompador 

- SŠ Ostrava   – téma Carly Boy 



       Rada vybrala téma Pompador (toto téma zpracuje SŠ Brno) 

 

 

• Dámská kategorie 

- SŠ Brno  – téma Copánkové mámení 

- SŠ Vizovice   – téma Culík jako společenský účes 

- SŠ České Budějovice – téma Arabský svatební účes 

- SŠ Havířov   – téma Chanel v zahradách 

- SŠ Jihlava  -  téma Extravagantní party 

- SŠ Lanškroun   – téma Barevná romance 

- SŠ Ostrava   – téma Jarní Romance 

            Rada vybrala téma Culík jako společenský účes 

 

• Dámská kategorie – cvičná hlava 

– SŠ Brno   – téma Geometrické tvary v účesu 

- SŠ Vizovice   – téma Rozpustilé vlny 

- SŠ České Budějovice – téma Nádech historie v moderním pojetí Marie Terezie 

- SŠ Havířov   – téma Svůdná medúza 

- SŠ Jihlava   - téma Malá mořská víla 

- SŠ Lanškroun   – téma Mořský svět 

- SŠ Ostrava   – téma Jarní Romance 

            Rada vybrala téma Jarní romance 

 

Dekorativní kosmetika 

– SŠ Brno   – téma Ikona Sofia Loren 

- SŠ Vizovice   – téma Bohyně noci 

- SŠ České Budějovice – téma První Republika 

- SŠ Havířov   – téma Americká indiánka 

- SŠ Jihlava   - téma Taneční den ve světě 

- SŠ Lanškroun   – téma Žena fenume fatale 

- SŠ Ostrava   – téma Sahara královna pouště 

Rada vybrala téma Sahara královna pouště (toto téma zpracuje SŠ Havířov) 

 

ad. 4. Různé 

 

• Rada AKAKOS se dohodla: 

- Valná hromada AKAKOS se bude konat 14. 11. 2022 v 10:00 hod. na SŠ Brno, 

- zajištění semináře pro stávající i nové hodnotitele v červnu 2023, kadeřnice na 

SŠ Brno – školitel p. Špilar, kosmetička na SŠ Vizovice – školitel p. Bauer 

p. Lédl 

• pozvánka na Kalibr Cup, který se uskuteční 9. 2. 2023, informace na webových stránkách 

www.kalibrcup.cz 

• tato soutěž nenavazuje na soutěž v Praze. 

 

p. Szymeczek 

• Pozvání na Miss Reneta, která se uskuteční 14. 10. 2023 v KD. Leoše Janáčka v Havířově, 

informace na webových stránkách www.missreneta.cz 

 

pí. Benýšková 

• pozvání na výstavu Vzdělání a řemeslo do Českých Budějovic, kde proběhne republiková 

soutěž aranžérů AR Junior a Veletrh fiktivních firem ve dnech 3. a 4. 11. 2022. 

 

 

 

 

 

http://www.kalibrcup.cz/
http://www.missreneta.cz/


 

p. Chrenka 

• na jaře 2022 byla zřízena Rada pro odborné vzdělávání – měla by řešit koncepční, metodické, 

legislativní záležitosti – ještě se nesešla, 

• na základě ukončení členství v Radě AKAKOS poděkoval jednatel za práci pí. Solnařové 

a p. Lédlovi.  

• místo p. Lédla bude v radě pracovat pí. Tomanová. 

 

 

ad. 5. Diskuse 

• Stav jednání H oboru kosmetička – informace budou podány na valné hromadě pí. Markovou, 

• Lex Ukrajina 2, 

• Národní plán obnovy – doučování, digitalizace, 

• Profesní kvalifikace – zapracování prvků profesní kvalifikace do ŠVP. 

 

 

Nové úkoly: 

1. Zajistit prostory a občerstvení na valnou hromadu  Z: pí Horáková 

T: 14. 11. 2022 

 

2 Vypracovat zprávu o činnosti a hospodaření AKAKOS  Z: p. Chenka 

        T: 14. 11. 2022 

 

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

T: 14. 11. 2022 

 

4. Rozeslat pozvánky na valnou hromadu    Z: Chrenka 

T: 19. 10. 2022 

 

 

ad. 6. Závěr 

 

Jednatel poděkoval paní ředitelce Benýškové za zorganizování setkání  a členům Rady AKAKOS 

za účast a popřál šťastný návrat do svých domovů. 

 

 

 

Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční 14. 11. 2022 v 8:30 hod. v Brně před konáním valné 

hromady.   

 

 

Ostrava, 13. 10. 2022 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 

 

 


