
 

... Kadeřník, kadeřnice ... 
Charakteristika oboru:  

• volit vhodné technologické postupy práce,  
• provádět zkoušku citlivosti pokožky,  
• mýt vlasy a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů,  
• stříhat vlasy a upravovat hustotu vlasů,  
• natáčet vlasy na natáčky nebo kroužkovat vodovou ondulaci do hladných vln,  
• provádět ondulaci železem,  
• barvit a odbarvovat vlasy a dorůstající vlasy,  
• provádět přelivy, tónování a matování vlasů,  
• provádět trvalou ondulaci,  
• ošetřovat vlasy a vlasovou pokožku vhodnými regeneračními přípravky,  
• provádět konečnou úpravu dámských a pánských účesů,  
• holit vousy, upravovat kníry a plnovousy, barvit kníry a obočí,  
• provádět běžnou údržbu používaných pracovních prostředků.  

Uplatnění absolventa je možné v soukromé, státní i družstevní oblasti kadeřnictví. Především je to 
možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické 
služby. 

Podmínkou přijetí je zaslání přihlášky na naši střední školu.    

Přijímací zkoušky se do tohoto oboru nekonají. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil absolventa učebního oboru 

Po ukončení přípravy v učebním oboru kadeřník, kadeřnice a po úspěšném vykonání závěrečné 
zkoušky absolvent umí volit vhodné technologické postupy práce, připravit potřebné nástroje 
a pomůcky chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů, provádět 
zkoušku citlivosti pokožky a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů. 

Myje vlasy, provádí různé druhy masáží vlasové pokožky, s použitím kosmetických 
a regeneračních přípravků, stříhá vlasy a upravuje hustotu vlasů, natáčí vlasy na natáčky nebo 
kroužkuje vodovou ondulaci do hladkých vln, provádí ondulaci železem, barví a odbarvuje vlasy 
a dorůstající vlasy, provádí přelivy, tónování a matování vlasů a trvalou ondulaci, ošetřuje vlas 
a vlasovou pokožku obklady, provádí konečnou úpravu dámských a pánských účesů. 

Holí vousy, upravuje kníry a plnovousy, barví kníry a obočí. Umí hodnotit svou práci, provádět 
běžnou údržbu pracovních prostředků, které používá, organizovat svou práci a pracoviště, 
napomáhat spolupráci v kolektivu, vhodně navázat kontakt se zákazníkem na základě poznatků 
z psychologie a společenské výchovy. Dodržuje zásady společenského chování a zásady osobní 
hygieny provozovny. 

Soutěže a dovednosti  

Pořádáme soutěže v rámci školy 
s názvem ŠARM a naše nejlepší 
žákyně postupuje na  Mistrovství 
České republiky v Brně pod názvem  
Harmonie v pánské i dámské 
disciplíně. V průběhu tříletého 
studia provádějí odbornou praxi 
v kadeřnických salonech a 
provozovnách. 


