
VÍKENDOVÁ VÝUKA – ZÁŘÍ 2016 

     NOVINKA – ROZŠÍŘENÁ VÝUKA! 

  

Rekvalifikační kurz 

manikúra - modeláž nehtů 

 

Agentura Start – Ivana Nouzecká 

vzdělávací a rekvalifikační středisko akreditované MŠMT 

  tř. E. Beneše 1543   tel.: 495 265 050 

  500 12 Hradec Králové   603 374 321 

  IČO: 674 88 269   web: http://www.agenturastart.cz/ 

  DIČ: CZ6359052018    e-mail: agenturastart@agenturastart.cz  

 
vzdělávací program Manikúra včetně nehtové modeláže akreditovaný MŠMT pod č j.:  MSMT-42236/2014-1/1118 

zahájení kurzu: v sobotu 10. září 2016 v 8.30 hodin 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 pošleme) 

 

termíny výuky: (výuka probíhá o víkendech)  10.9. 2016 - 11.9., 17.9. - 18.9., 24.9.- 25.9., 1.10. - 2.10.,  

 8.10. - 9.10., 21.10. (pátek), 22.10. - 23.10., rekvalifikační zkouška – 30.10. 2016 

 

zakončení kurzu: v neděli 30. října 2016 - rekvalifikační zkouškou, která Vás opravňuje k výkonu 

 povolání na celém území ČR. 

 

 cena: 9.200,- Kč 

 

v ceně je veškerý zpracovaný materiál, zapůjčení veškerého pracovního nářadí,  

včetně zapůjčení UV lampy do výuky (nemusíte si pořizovat povinné sady materiálu a nářadí),  

2 ks podrobných skript, v ceně jsou také následující: školení zdobení nehtů - nail art, odborný 

kurz Francouzská manikúra  UV gely, odborný kurz Japonská manikúra P-shine, odborný 

kurz SPA manikúra a rekvalifikační zkouška. 

 

platba: složenkou nebo na účet u ČSOB HK: 156 270 410 / 0300, variabilní symbol: rodné číslo 

 

POZOR! - Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu  

 úřadem práce! (po individuálním schválení Vaším úřadem práce) 

 Pokud budete potřebovat pomoci se zajištěním odpovědného zástupce – garanta, rádi Vám 

 pomůžeme. Samozřejmostí je individuální poradenství v této oblasti. 

 

obsah rekvalifikace: Naučíte se pilovat a zapilovávat přírodní nehty do požadovaných tvarů, připravovat manikúrní 

lázně, aplikovat vhodné masky, pracovat s peelingem, příjemně se budete cítit po parafínovém zábalu, natrénujete 

masírovat horní končetiny, lakovat nehty. Součástí kurzu je výuka japonské manikúry P-shinu, SPA manikúry, 

diagnostika přírodního nehtu a doporučení vhodného individuálního ošetření. Během technologie modeláže se naučíte 

postup a rozlišíme si případy, kdy se nedovoluje provádět nehtová modeláž. Praktickou část výuky budete modelovat 

nehty pomocí kvalitního třífázového UV gelu. Během kurzu v rámci výuky absolvujete odborný kurz na zdobení a 

lakování nehtů, ten Vám pomůže se seznámením s jednotlivými možnostmi a pomůckami při zdobení a současnými 

trendy. Zdobení využijete při francouzské manikúře UV gely, kterou se během kurzu naučíte. Ukážete si i trendy - baby 

boomer a ombre zdobení. Osvojíte si základní pravidla hygieny v provozu, používání dezinfekce, psychologii vztahu 

k zákazníkovi, odnesete si osnovu provozního řádu. Pomůžeme Vám orientovat se v živnostenském zákoně v otázce 

odpovědného zástupce – garanta. 
 

Případné dotazy zodpovíme na požádání písemně nebo telefonicky.  Těšíme se na Vás. 


