
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadeřník 
 

Cíl programu:  

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v 

rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem Kadeřník 69-071-H 

 

Účastník programu získá znalosti a složí zkoušku z těchto odborných způsobilostí: 

Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče 

Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce kadeřnictví 

Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy 

Stříhání dámských vlasů 

Stříhání pánských vlasů 

Barvení vlasů 

Melírovaní vlasů 

Provádění chemické preparace vlasů 

Tvarování a konečná úprava vlasů 

Tvorba společenských účesů 

Holení a úprava vousů 

Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby  

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 

 

Požadavky na uchazeče: 

 ukončené základní vzdělání 

dosažení věku 18 let 

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Kadeřník 



 zdravotní průkaz pracovníka 

 

Organizace výuky, poplatky: 

Výuka teorie: v době od 8:00 hod. do 15:20 hod. na adrese Jeronýmova 28/22, Č. Budějovice.  

Celkem pět vyučovaných tematických celků:  s tématy Tvorba účesu, Materiály, Zdravověda, 

Bezpečnost práce. 

Termíny jsou stanovovány na základě poptávky a naleznete je na webu www.skolacb.cz, sekce 

Vzdělávání dospělých. 

Výuka praxe: V době od 7:00 hod. do max. 16:30 hod. na adrese Plzeňská 2204, Č. Budějovice 

Individuální výuka společná s žáky oboru Kadeřník. Výuku je možné absolvovat po předložení 

lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor Kadeřník a zdravotního průkazu pracovníka. 

Dále je nutné podepsat seznámení s řádem provozovny a BOZP. 

Termíny konzultací nutno dohodnout předem na tel. 387331181 Bc. Kamila Kubelová. 

Každý účastník si na konzultaci přivede model, na kterém si vyzkouší kadeřnické práce. Poplatek 50 % 

ceníkové ceny, kterou uhradí model nebo účastník. 

V případě, že účastník nemá model, může sledovat postupy kadeřnických prací. 

Počet konzultací je podle potřeb účastníka.  

Cena konzultace je 800,-Kč za maximálně 8 hodin/den. 

 

Potřebné vybavení účastníka 

(kromě pracovního oděvu je možno zapůjčit - poplatek 100,-Kč/den) 

pracovní oděv (zdravotní obuv, tmavé kalhoty/sukně, bílé tričko bez potisku/halenka)  

nůžky 

efilační nůžky 

seřezávač 

žiletková břitva 

dámské hřebeny 

pánský hřeben 

hřeben se špičkou 

oboustranný kartáč 

kulaté kartáče na foukanou 

pinety  

natáčky na vodovou ondulaci 

skřipce, sponky, vlásničky, gumičky 

ozdoba společenského účesu 

http://www.skolacb.cz/


příčesek 

Chce-li uchazeč pracovat se svými elektrickými přístroji, musí doložit revizi přístroje ne starší než 

jeden rok. 

Způsob ukončení studia:  

Úspěšné složení závěrečné zkoušky pod dohledem našeho autorizovaného zástupce.  

Certifikát:  

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá účastník programu Osvědčení o profesní kvalifikaci 

Kadeřník (kód: 69-071-H).  

Nabízíme možnost osobní konzultace. 

 


