
 

 

 

 

Dějiny vývoje účesů 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Dějiny vývoje účesů 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_01 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

Egypt 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Egypt 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_02 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

Mezopotámie, Kréta 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Mezopotámie, Kréta 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_03 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Starověké Řecko 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Starověké Řecko 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_04 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Starověký Řím 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Starověký Řím  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_05 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Byzanc, doba Románská 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Byzanc, doba Románská  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_06 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Doba Gotická 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Doba Gotická 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_07 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Renesance 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Renesance 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_08 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období . Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Baroko 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Baroko 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_09 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Rokoko 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Rokoko 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_10 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Direktorium 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Direktorium 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_11 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Empír 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Empír 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_12 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Biedermeier 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Biedermeier 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_13 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Druhé Rokoko 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Druhé Rokoko 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_14 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 



 

 

 

 

Secese 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Secese 

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_15 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Období 20. století 20. - 30. léta 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Období 20. století 20. - 30. léta  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_16 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 



 

 

 

Období 20. století 40. - 50. léta 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Období 20. století 40. - 50. léta  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_17 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Období 20. století 60. - 70. léta 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Období 20. století 60. - 70. léta  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_18 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 



 

 

 

 

Období 20. století 80. - 90. léta 

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Období 20. století 80. - 90. léta  

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_19 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno Červen 2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 

 



 

 

 

 

Využití historických prvků v současné účesové tvorbě   

Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 

Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení RVP (název RVP) 69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Vzdělávací oblast (RVP) Odborné vzdělávání – tvorba účesů 

Vzdělávací obor (název ŠVP) Kadeřník 

Předmět/modul (ŠVP) Technologie 

Tematický okruh (ŠVP) Dějiny vývoje účesů 

Rozvoj kompetencí Seznámení s etapami vývoje účesů 

Název DUM (téma) Využití historických prvků v současné účesové tvorbě   

Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_12_02_20 

Ročník studia 3. ročník 

Vytvořeno červen  2013 

Autor materiálu Sabina Pernická 

Anotace Materiál slouží k tomu, aby se žáci naučili vědomostem, znalostem a dovednostem s oblasti 

dějin vývoje účesů oboru kadeřník. Tento materiál se zaměřuje na vysvětlení vývoje, jak za 

sebou následovali jednotlivá historická období. Srovnává vývoj v těchto historických 

obdobích. S využitím dostupných prostředků se žák prakticky seznámí, s vývojem. Žáci s 

využitím všech dostupných informačních materiálů mohou aplikovat získané znalosti do 

učebních textů.   

ICT použité k výuce notebook, data projektor 

 

 


