VÍKENDOVÁ VÝUKA – ZÁŘÍ 2022 až ÚNOR 2023
nově s profesní zkouškou

Rekvalifikační kurz
KADEŘNÍK / KADEŘNICE
Agentura Start - Ivana Nouzecká
vzdělávací a rekvalifikační středisko akreditované MŠMT

Třída E. Beneše 1543
500 12 Hradec Králové
IČO: 674 88 269
DIČ: CZ6359052018

tel.:

603 37 43 21
730 56 66 55
web: http://www.agenturastart.cz/
e-mail: agenturastart@agenturastart.cz

Vzdělávací program Kadeřník/kadeřnice je akreditovaný MŠMT a je zakončený profesní zkouškou
před autorizovanými osobami. Díky této zkoušce nepotřebujete pro začátek vašeho podnikání
odpovědného zástupce – garanta.
výuka kurzu bude probíhat ve vzdělávacím centru AGENTURY START v Plačicích v Hradci Králové,
Kubcova ul. 211 - (orientační plánek najdete na našich webových stránkách http://www.agenturastart.cz/ nebo Vám ho rádi zašleme)
termíny výuky: prezenční výuka od 8.30 – do cca 16.00 hodin v termínech 24.9. 2022 – 25.9., 1.10. –
2.10, 15.10. – 16.10., 22.10. – 23.10., 29.10. – 30.10., 5.11. – 6.11., 19.11. – 20.11., 26.11. – 27.11., 3.12. –
4.12., 7.1.2023 – 8.1., 14.1. – 15.1., 21.1. – 22.1., 4.2. – 5.2.
zakončení kurzu: profesní zkouškou ve dnech 18.2. – 19.2. 2023
cena:

29.000,- Kč včetně profesní zkoušky
při jednorázové platbě předem sleva 1.500,- Kč tzn., že uhradíte pouze 27.500,- Kč
možné i na splátky – 1. splátka pro zařazení do kurzu je 10.000,- Kč, 2. splátka ve výši 10.000,k 31.10. a 3. splátka ve výši 9.000,- k 30.11., případně podle domluvy se vzdělávacím zařízením

platba: na účet u ČSOB HK: 156 270 410 / 0300
(variabilní symbol: vaše telefonní číslo, do poznámky pro příjemce: jméno účastníka rekvalifikace)

POZOR! - pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu
úřadem práce! (po individuálním schválení Vaším úřadem práce)
cíl rekvalifikace: Během výuky si osvojíte technologické postupy barvení vlasů, melírování, trvalé a vodové
ondulace, stříhání vlasů dámské i pánské, svatební výčesy, pěstění a regenerace vlasů, naučíte se
vytvářet účesy moderními metodami, seznámíte se s mnoha druhy vlasové kosmetiky různých
značek, budete provádět masáž hlavy. Osvojíte si základní pravidla hygieny v provozu, základy
dermatologie, psychologie vztahu k zákazníkovi. Odnesete si vypracovanou osnovu provozního řádu.
Výuka praktické a teoretické části vám bude upřesněna při nástupu do kurzu, praktická výuka bude
realizována v luxusním kadeřnickém salonu přímo u nás ve vzdělávacím středisku v pracovní skupině v
počtu cca 9-12 osob. Předpokládáme spolupráci se zajištěním modelů na trénink při praktické výuce. Veškeré
pomůcky jako fény, strojky, natáčky a další pomůcky a nástroje jsou součástí vybavení našeho salonu. Účastníci
kurzu si kupují pouze vlastní nůžky a hřebeny. Na začátku kurzu vám poradíme jaké nůžky a hřebeny budete
potřebovat, případně vám je zajistíme.

Případné dotazy zodpovíme na požádání písemně nebo telefonicky.

Těšíme se na Vás.

