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Profil absolventa
Popis uplatnění absolventa v praxi

Obor kosmetické služby vede absolventy ke zvládnutí vědomostí a dovedností při kosmetické péči a to jak

v oblasti péče o pleť, ruce, nohy, tak i v konečné úpravě vizáže.

Kosmetika má především společensko-komunikační a reprezentační funkci. Mnohdy se definuje jako umění

uchovat, zlepšit, získat nebo obnovit krásu lidského obličeje a celého těla. Absolventi se tudíž mohou uplatnit

v kosmetických salonech, fit centrech, zdravotnických zařízeních a wellnes centrech poskytujících odborné

profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními

požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně – hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými

vědeckými poznatky.

Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách, případně absolvovat prohlubující kurzy

v konkrétní problematice.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání 

Školní vzdělávací program poskytuje vzdělání vedoucí k dosažení středního odborného vzdělání s maturitou,

ukončené maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve

znění pozdějších předpisů.

Žáci můžou konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončila čtvrtý ročník. Maturitní zkouška se skládá ze

společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části

maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek a to z povinné zkoušky z českého jazyka a z povinné

zkoušky s volbou z matematiky nebo z cizího jazyka. Hodinové dotace navíc umožňují žákům vykonat

nepovinnou zkoušku z matematiky, fyziky, informatiky nebo občanského a společenskovědního základu (žák

nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku).

Profilovou povinnou část maturity bude tvořit ústní zkouška ze zdravovědy, ústní zkouška z kosmetiky (z

předmětu kosmetika a materiály) a praktická zkouška z odborného výcviku.

Kompetence absolventa
Klíčové kompetence

• Kompetence k učení

• je schopen se efektivně učit

• Kompetence k řešení problémů

• je schopen řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy

• Komunikativní kompetence

• je schopen se vyjadřovat v písemné i ústní formě

• Personální a sociální kompetence

• je schopen stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje

• je připraven pečovat o své zdraví

• je schopen spolupracovat s ostatními v rámci vhodných mezilidských vztahů

• Občanské kompetence a kulturní povědomí

• je schopen uznávat a dodržovat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické

společnosti

• je schopen jednat v souladu s udržitelným rozvojem

• je připraven podporovat hodnoty národní, evropské i světové kultury

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
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• je schopen optimálně využívat svých předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce

• je připraven budovat a rozvíjet svoji profesní kariéru a potřebu celoživotního učení

• Matematické kompetence

• je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s

informacemi

• je schopen pracovat s osobním počítačem a jeho programovým vybavením

• je připraven využívat zdroje informací a efektivně s nimi pracovat

Odborné kompetence
• Vykonávat odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb

• Umět vykonávat odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb

• Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy

• Umět pracovat s přípravky v souladu s technologickými postupy

• Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kosmetických

služeb

• Umět uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování

kosmetických služeb

• Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery

• Umět jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery

• Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách

• Umět vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• Umět dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

• Umět usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

• Umět jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje


