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

ze dne  30. 3. 2022 - Vsetín 
 

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

SŠ Vizovice, SŠ Lanškroun, SŠ Žďár nad Sázavou 
 

Omluveni:    SŠ České Budějovice,  
 
Host:   --- 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Informace z pracovních sekcí 
3. Různé 
4. Diskuse 
5. 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 kadeřníků a kosmetiček Brněnské zrcadlo dne 12. 4. 2022 na SŠ Brno 
 

Pracovní sekce – kosmetičky – pí. Papežíková 
 návrh na zajištění semináře pro pedagogy oboru kosmetika v příštím školním roce 2022/2023 

 
Sekce soutěžní – pí. Horáková, p. Fasora, p. Šoukal 

 Harmonie 2023 se uskuteční  v měsíci březnu 2023, přesný termín bude upřesněn, v Obecním 
domě Jihlava, 

 témata pro jednotlivé soutěžní kategorie budou nová. Na zasedání Rady AKAKOS 
dne 4. 10. 2022 v Českých Budějovicích budou tato témat předložena členy Rady AKAKOS 
a rada vybere jedno soutěžní téma, 

 propozice soutěže budou vydány v měsíci říjnu 2022. 
 

Sekce spolupráce s partnery – pí. Neuwirthová 
 pí. Neuwirthová střídá p. Skupina v této sekci, 
 na Harmonii 2023 budou osloveni partneři, sponzoři pro zajištění cen žáků, 
 výzva pro členy rady ohledně zajištění regionálních sponzorů. 

 
 
ad. 3. Různé 
 
p. Chrenka 

 prodloužení hodnotitelských průkazů z důvodu covidu do roku 2024, 
 návrh ohledně hodnotitelských průkazů pro další učitelé odborného výcviku oboru kadeřník , 

kosmetička – z původních dvou hodnotitelů oboru kadeřník si mohou udělat hodnotitelský 
průkaz další dva, u oboru kosmetička z původního jednoho hodnotitele si může udělat 
hodnotitelský průkaz ještě jeden, 

 
 



 rada se rozhodla uskutečnit pro všechny nové i stávající hodnotitele seminář, který se bude 
konat v říjnu, listopadu 2022, budou osloveni p. Bauer a p. Špilar, 

 rada se usnesla na platnosti nového hodnotitelského průkazu na 4 roky 
 aktualizace webových stránek – domluva s p. Lédlem, 
 informace o počtu členů AKAKOS k 30. 3 2022 – celkem 39 členů, z Asociace vystoupili SŠ 

Hronov, Pražská taneční a OŠ Praha 6 a SŠ Teplice, 
 informace o odevzdání daňového přiznání, za rok 2021 které vypracovala pí. Mlynářová. 

 
p. Marková 

 informace o zavedení H oboru kosmetička – poznámka - pořád v jednání s MŠMT, 
 Nařízení vlády 75/2005 Sb. – otázka zástupců ředitele pro odborný výcvik a vedoucích učitelů 

odborného výcviku, návrh řeší vláda, dotazy ohledně nařízení směřovat na pí. Markovou. 
 
ad. 4. Diskuse 

 Aktuální stav českého školství: 
- Zákon o pedagogických pracovnících 
- Nařízení vlády 75/2005 Sb.  
- propagace všeobecně vzdělávacích škol na úkor odborných 
- dvojí maturita 

 
 Nové úkoly: 

1. Předložit nová soutěžní témata pro Harmonii 2023 Z: členové rady 
T: 4. 10. 2022 

 
 
ad. 5. Závěr 
 
Jednatel poděkoval členům Rady AKAKOS za účast a popřál šťastný návrat do svých domovů. 
 
 
 
Další zasedání Rady AKAKOS se uskuteční 4. 10. 2022 v Českých Budějovicích.   
 
 
Ostrava, 8. 4. 2022 
 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka  - jednatel Asociace 
 
 


