VÍKENDOVÁ VÝUKA - LEDEN – DUBEN 2023
některé teoretické přednášky jsou nahraná videa nebo on line a jsou
k dispozici po celou dobu kurzu, praktická výuka zásadně prezenčně

Rekvalifikační kurz
Pedikérka a nehtová designérka

Agentura Start – Ivana Nouzecká
vzdělávací a rekvalifikační středisko akreditované MŠMT

Třída E. Beneše 1543
500 12 Hradec Králové

tel.:

603 37 43 21
730 56 66 55

IČO: 674 88 269

web:

http://www.agenturastart.cz/

DIČ: CZ6359052018

e-mail: agenturastart@agenturastart.cz

Vzdělávací program Pedikérka a nehtová designérka akreditovaný MŠMT a je zakončený profesní zkouškou
před autorizovanou osobou. Díky této zkoušce nepotřebujete pro začátek vašeho podnikání odpovědného
zástupce – garanta.

zahájení kurzu: v sobotu 21. ledna 2023 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 zašleme)
termíny výuky: prezenční výuka probíhá od 8.30 – do cca 16.00 hodin v termínech: 21.1. 2023 - 22.1.,
28.1. - 29.1., 4.2. - 5.2., 11.2. - 12.2., 18.2. - 19.2., 4.3. - 5.3., 11.3. -12.3., 18.3. - 19.3., 25.3. - 26.3.,
závěrečná profesní zkouška dne 15.4. 2023
cena:

14.900,- Kč
kurzovné zahrnuje i poplatek za profesní zkoušku ve výší 3.000,- Kč, dále je v ceně veškerý
zpracovaný materiál, zapůjčení veškerého pracovního nářadí, včetně zapůjčení UV lampy do
výuky (nemusíte si pořizovat povinné sady materiálu a nářadí), 3 ks podrobných skript, v ceně
jsou také následující: odborný kurz SPA pedikúra, odborný kurz modeláž a korekce gelem na
nohách, odborný kurz depilace

výuku je možné dále rozšířit o další odborné kurzy, přesné termíny Vám upřesníme během rekvalifikace:
Přístrojová pedikúra - 2 denní - příplatek 3.500,- Kč
Manikérka a nehtová designérka – příprava k profesní zkoušce – 5 denní – příplatek 8.000,- Kč
termíny výuky: 14.1.2023. 15.1., 25.2., 26.1., jeden den si upřesníme + profesní zkouška (kurzovné je
včetně druhé profesní zkoušky v oboru manikérka a nehtová designérka)
platba: složenkou nebo na účet u ČSOB HK: 156 270 410 / 0300
variabilní symbol – Vaše telefonní číslo a pro lepší orientaci do zprávy pro příjemce vaše jméno
po dohodě s pořadatelem je možné platit i na dvě splátky

POZOR! - pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu
úřadem práce! (po individuálním schválení Vaším úřadem práce)
Obsah rekvalifikace: Obsah rekvalifikace: V technologii modeláže se naučíte postupy a rozlišíme si případy, kdy se
nedovoluje provádět nehtová modeláž. Během praktické části výuky budete modelovat nehty jak na rukách, tak i
nohách pomocí kvalitních gelů. Na nohách se gely používají i při korekcích poškozených nehtů. Při pedikúře se
naučíte aplikovat vhodné masky a zábaly, pracovat s peelingem, příjemně se budete cítit po parafínovém zábalu,
ošetřovat kožní pukliny a puchýře, lakovat nehty atd. V teorii pedikúry se v přednášce s MUDr. Medkem – známým
ortopedem, operatérem – seznámíte i s ortopedickými vadami a nemocemi, pedikúru se naučíte klasickou, tzn.
„mokrou“ včetně relaxační masáže. Součástí kurzu je i výuka SPA pedikúry, kde používáme úžasnou luxusní
značku, kde zažijete voňavý relax. Při výuce dermatologie se naučíte rozumět různým kožním onemocnění a při
diagnostice nehtu - nemocem nehtů. To vše vám pomůže po zhodnocení stavu pokožky a nehtů doporučit vhodné
individuální ošetření nohou a ve výběru služeb, které můžete nabízet svým klientkám v salonu. Při teorii si osvojíte i
základní pravidla hygieny, psychologii vztahu k zákazníkovi, pomůžeme Vám s orientací v zákonech týkajících se
začátku podnikání – živnostenský zákon, GDPR, základy vedení účetnictví. V rámci živnosti můžete provádět i
depilaci, proto jsme i její výuku zařadili do kurzu.

