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Tříletý obor středního vzdělání s výučním listem
69-51-H/01 Kadeřník
- je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku.
Nástavbové studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
69-41-L/52 Vlasová kosmetika
- je tříleté nástavbové studium při zaměstnání určené pro absolventy oboru Kadeřník.
Jsme jednooborovou školou s dlouholetou tradicí, na povolání připravujeme kadeřnice a kadeřníky
již od roku 1963. Vyučujeme obor podle vlastního školního vzdělávacího programu. Součástí
teoretické přípravy je i výuka anglického jazyka a výpočetní techniky. Úzce spolupracujeme
s nejvýznamnějšími kadeřnickými firmami, například L´Oreal, Wella, Schwarzkopf, Framesi, Matrix,
Bes, TIGI. Teoretické a praktické vyučování se střídá v týdenních cyklech. Praxe je vyučována v pěti
moderně vybavených provozovnách odborného výcviku, kde se žáci připravují ve skupinách
vedených učiteli odborného výcviku. Během studia se naučí teoreticky i prakticky zvládat všechny
technologické postupy kadeřnických úkonů, správné použití kadeřnických materiálů a přípravků
vlasové kosmetiky.
Při rozhodování pro tříletý obor středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník by
zájemci měli vědět, že obor je fyzicky náročný, jsou jednostranně namáhány dolní končetiny
a páteř, pracuje se s látkami, které mohou vyvolat alergické reakce. Zaměstnání je náročné na
psychiku, vyžaduje dokonalé sebeovládání a dobrou přizpůsobivost. Důležitým předpokladem je
estetické cítění, zručnost, představivost, vytrvalost. Studium není vhodné při poruchách funkcí
pohybového systému, chronických a alergických onemocněních kůže, nemocech nervových,
záchvatových stavech, poruchách sluchového vnímání, nízké zrakové ostrosti, poruchách
barvocitu.
Na pracovištích odborného výcviku probíhá výuka ve dvousměnném provozu, odpolední výuka je
ukončena v 19.00 hodin. Pro dojíždějící žáky 1. a 2. ročníku je možnost využití jednosměnného
provozu, kde je výuka ukončena do 15.00 hodin. SOU nemá domov mládeže, uchazeči o studium
oboru Kadeřník si v případě potřeby ubytování zajišťují sami.
O úspěšnosti školy svědčí fakt, že je na trhu práce o naše absolventy zájem, mnozí nachází
uplatnění ve špičkových salonech, pracují jako technologové kadeřnických firem, provozují vlastní
kadeřnická studia, mnoho našich absolventů se stalo kadeřnickými osobnostmi. Žáci se
s úspěchem prezentují na mnoha soutěžích a přehlídkách u nás i v zahraničí.

Podrobné informace o oboru jsou podávány při „Dnech otevřených dveří“,
datum a čas jejich konání je zveřejněn na www.souhair.cz.

Náplň oboru Kadeřník
Mytí vlasů, stříhání, holení, natáčení vlasů a ondulace horkým vzduchem, pokládaná vlna,
kroužkování, barvení, odbarvování, melírování, chemická preparace vlasů, vytváření denních,
společenských a soutěžních účesů, zhotovování a aplikace jednoduchých vlásenek a příčesků.
Používání řady chemických a kosmetických přípravků, obsluha a údržba různých přístrojů, pomůcek
a nářadí. V průběhu studia je dobré mít k dispozici dostatek modelů. V prvním ročníku je prováděn
nácvik základních dovedností i na spolužácích, proto je doporučena úprava délky vlasů dle pokynů
učitelek odborného výcviku.
Náplň oboru Vlasová kosmetika
Nástavbové studium prohlubuje a rozšiřuje odborné znalosti a dovednosti v oblasti péče o vlasy
a pleť různými technikami, s využitím nejmodernějších přípravků. Rozšiřuje a doplňuje vědomosti
jazykové, psychologické, estetické, výtvarné, ekonomické. Absolvent získá potřebné znalosti
v oblasti kadeřnické praxe, vedení vlastního podnikání, případně se může hlásit k dalšímu
pomaturitnímu studiu, nebo se ucházet o přijetí ke studiu vysoké školy.
Podmínky pro přijetí k tříletému oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H-01
Kadeřník
Přijímací zkoušky se nekonají. Kritériem hodnocení pořadí pro přijetí je dosažený průměrný
prospěch vypočtený z průměrů I. a II. pololetí předposledního ročníku a průměru za I. pololetí
posledního ročníku základního vzdělávání uchazeče. Při dosažení stejného průměrného
prospěchu rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ
v předmětech VV, CH a ČJ. Výhodou pro přijetí uchazeče je výborné hodnocení chování na základní
škole. Součástí písemné přihlášky ke studiu, která musí být odevzdána do 1. března příslušného
roku našemu SOU, je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Rozhodnutí o přijetí
bude v termínu stanoveném MŠMT zveřejněno na www.souhair.cz. Rozhodnutí o nepřijetí bude
uchazečům (zákonným zástupcům) zasláno doporučeným dopisem.
Podmínky pro přijetí k nástavbovému studiu oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Studium je určeno pouze pro absolventy oboru 69-51-H/01 Kadeřník. Podmínkou přijetí je vykonání
jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná. Kritériem hodnocení pořadí pro
přijetí je také dosažený průměrný prospěch za I. pololetí 3. ročníku oboru Kadeřník. K přihlášce
odevzdané do 1. března příslušného roku přikládají uchazeči tyto doklady: ověřenou kopii
výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce, ověřenou kopii vysvědčení z 3. ročníku oboru
Kadeřník. Žáci třetích ročníků oboru Kadeřník přiloží kopii vysvědčení z 1. a 2. ročníku a z prvního
pololetí 3. ročníku, ověřenou kopii vysvědčení za druhé pololetí 3. ročníku, výučního listu
a vysvědčení o závěrečné zkoušce předloží před zahájením studia do sekretariátu školy.
Rozhodnutí o přijetí bude v termínu stanoveném MŠMT zveřejněno na www.souhair.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno uchazečům doporučeným dopisem.
Forma studia: tříleté nástavbové studium při zaměstnání, celodenní konzultace 1x za dva týdny.

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 8/225, PRAHA 8

www.souhair.cz

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 8/225, PRAHA 8

www.souhair.cz
Tříletý obor středního vzdělání s výučním listem
69-51-H/01 Kadeřník

Nástavbové studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou
69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Střední odborné učiliště kadeřnické
Karlínské náměstí 8/225
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 00 639 028 IZO: 000 639 028

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve 14 -17 hod. na provozovně INVALIDOVNA

ředitel školy: Mgr. Jan Cigánik
sekretariát školy: tel.: 241 441 444
e-mail: sekretariat@souhair.cz
www.souhair.cz

