
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 68  

ze dne 21. listopadu 2013 

 

Vyjádření AKČR k žádosti škol o zařazení nových a unikátních oborů do rejstříku škol 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o korespondenčním hlasování Komise Rady AK ČR pro školství ve 

věci žádosti škol o zařazení nových a unikátních oborů do rejstříku škol, 

 

II. souhlasí  

s vydáním doporučujícího stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem o zařazení 

unikátních oborů do rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha, s.r.o., Praha 2, 

Korunní 586/2, pro obor 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce, odborné 

zaměření Vlásenkář a maskér, 

b) Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno pro obor, 

3742N Poštovnictví a logistika, 

c) Česká zahradnická akademie Mělník Střední škola pro obor 41-42-M/01 

Vinohradnictví, 

 

III. nesouhlasí 
s vydáním doporučujícího stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem o zařazení 

unikátních oborů do rejstříku škol u níže uvedených škol: 

a) Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. pro obory 82-41-M/04 

Průmyslový design, 82-41-M/05 Grafický design, 

b) Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. Praha pro obor 

82-41-M/17 Multimediální tvorba, 

c) ART ECON-Střední škola a.s. Prostějov pro obor 81-41-M/05 Grafický 

design Grafika v reklamní praxi, 

d) Střední škola mediální grafiky a tisku Praha pro obor 82-41-M/04 

Průmyslový design, 

e) Škola Michael-Střední škola a vyšší odborná škola reklamní a umělecké 

tvorby s.r.o. Praha pro obor 82-41-M/11 Design interiérů 

f) Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. Gurťjevova ulice, Ostrava pro 

obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 

g) Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského Ostrava pro obor 8243N 

Multimediální tvorba, 



h) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Havlíčkova 57, Kamenický 

Šenov, příspěvková organizace pro obory 82-51-L/05 Uměleckořemeslné 

zpracování skla a 8241N Design produktů, 

 

IV. zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška ke sdělení rozhodnutí AKČR 

uvedeným školám a MŠMT.  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
 

 


