
VÍKENDOVÁ VÝUKA – BŘEZEN 2019 

 

VČETNĚ OSVĚDČENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE 
 

Rekvalifikační kurz 

KOSMETIČKA 
 

  

 

pořádá:  Agentura Start – Ivana Nouzecká, 

  vzdělávací a rekvalifikační středisko akreditované MŠMT  
  Třída E. Beneše 1543   tel.: 603 374 321 
  500 12 Hradec Králové    495 265 050 

  IČO: 674 88 269   web: http://www.agenturastart.cz/ 
  DIČ: CZ6359052018   e-mail: agenturastart@agenturastart.cz 
 

zahájení kurzu: v pátek dne 1. března 2019 ve 14.00 hodin, a to 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:  (výuka pá – od 14 hodin, so + ne od 8.00 hodin) ve dnech 1.3.2019 - 3.3., 15.3. –  

17.3., 29.3. - 31.3., 12.4. - 14.4., 26.4. - 28.4., 3.5. - 5.5., 17.5. - 19.5., 24.5. – 26.5., 7.6. - 9.6.,  

14.6. - 16.6., závěrečná zkouška – 22. června 2019.   

 

zakončení kurzu: v sobotu 22. června 2019 - závěrečnou autorizovanou zkouškou, poté absolvent obdrží 

 OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE v oboru kosmetička. Díky tomuto osvědčení  

 nepotřebujete pro začátek podnikání odpovědného zástupce – garanta. 

 

Cena: 14.800,- Kč včetně profesní zkoušky 

je možné rozdělit na dvě splátky (1. splátka 7.000,- Kč pro přihlášení do kurzu) 

- v ceně kurzu je i veškerý pracovní materiál – budete pracovat s luxusní značkovou pěstící a 

dekorativní profesionální kosmetikou MALU WILZ, profesní zkouška v ceně 4.000,- Kč, skripta 

 

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

 

POZOR! - pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu 

 úřadem práce! (po individuálním schválení Vaším úřadem práce) 
  

cíl rekvalifikace: Během výuky si osvojíte optimální pracovní postupy ošetření pleti pomocí luxusní kosmetiky 

německého výrobce zn. MALU WILZ. Naučíte se provádět kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu, 

aplikovat masky a zábaly, barvit řasy a obočí, depilace, dokážete určit typ pleti, osvojíte si pravidla hygieny 

v provozu, základy dermatologie a psychologii vztahu k zákazníkovi. I během výuky líčení budete používat 

značkovou profesionální kosmetiku zn. MALU WILZ. Teoretická a praktická výuka bude průběžně 

upřesňována a bude probíhat u nás ve vzdělávacím centru. 

 

Případné dotazy vám rádi zodpovíme.       Těšíme se na Vás. 


