Učebný odbor 6456 H kaderník

Základné údaje
Kód a názov študijného odboru: 6456 H kaderník
Forma štúdia: denná
Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia: 3 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná
spôsobilosť
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník
 spĺňa podmienky na výkon činností v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, kde
môže pracovať ako kaderník
 uplatní sa v pracovných pozíciách ako odborný zamestnanec kaderníctva v prevádzkach
malých a stredných firiem, súkromný podnikateľ v kaderníckej oblasti
 ako zamestnanec firiem zaoberajúcich sa výrobou a výrobkami vlasovej kozmetiky
 počas štúdia získava odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné na odbornú prácu
v prevádzkach kaderníctiev so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych
a kozmetických služieb
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové
štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom
odbore 6426 L vlasová kozmetika a 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré mu
umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.
Profil absolventa : Po ukončení prípravy absolvent učebného odboru
 samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu zákazníkov v kaderníckych salónoch,
ovláda dennú starostlivosť o vlasy, vie používať rôzne techniky úpravy vlasov
 ovláda technologické postupy jednotlivých druhov strihov, vytvára účesy na rozličné
príležitosti ( spoločenské príležitosti, súťaže, módne prehliadky ako aj na denné nosenie)
 vie pracovať s kaderníckymi materiálmi (prípravky na chemickú úpravu vlasov, prípravky
vlasovej kozmetiky)
 vie vytvoriť módne farebné kombinácie v súlade s navrhnutým účesom, poskytovať
poradenskú službu zákazníkom pri výbere účesu, starostlivosti o vlasy a používaní
prípravkov na ošetrenie vlasov
 vie načrtnúť navrhnutý účes zákazníčke, je schopný sústavne sledovať odbornú literatúru
a nové módne trendy
 ovláda funkcie pracovných prístrojov, prácu s nimi ako aj ich ošetrovanie, má vedomosti
o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka
 ovláda psychológiu práce, vie sa správať k rôznym typom zákazníkov
 pozná choroby vlasov a kožné choroby najmä na pokožke hlavy, rúk a nôh, dodržiava a
realizuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
 má vedomosti o ekonomických javoch a pozná formy podnikania malých podnikov v
podmienkach trhového mechanizmu
 má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom, vie efektívne využívať
informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci

