Výkonové štandardy vychádzajúce z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania,
na ktoré sa žiaci pripravujú v študijnom odbore 6456 H kaderník
Kvalifikačný štandard pre povolania:
Kaderník, Kaderníčka, Vlasový stylista
Vedomosti:
 definovať zásady ochrany životného prostredia
 definovať základné princípy a pravidlá podnikania a jeho náležitosti
 definovať formy podnikania a ekonomické súvislosti
 charakterizovať anatómiu a fyziológiu vlasov a kože
 charakterizovať kadernícke prostriedky, pomôcky a prípravky
 popísať možnosti prevencie a zdravotné riziká prenosu kožných infekcií a dermatitíd na
pokožke hlavy
 charakterizovať technologické postupy pri kaderníckych úkonoch
 definovať použitie prípravkov vlasovej kozmetiky na rôzne typy vlasov
 využívať odbornú terminológiu v praxi
 popísať zariadenie pracoviska kaderníka
 popísať hygienické a bezpečnostné predpisy platné pre kadernícku prevádzku v súlade s
ochranou zdravia a životného prostredia
 popísať históriu účesovej tvorby
 popísať odborné poradenstvo
 charakterizovať osobnosť kaderníka
 popísať prostriedky a pomôcky na strihanie vlasov, ich servis a bezpečné použitie v praxis
 konkretizovať geometrické tvary tváre
 uviesť špeciálne postupy na tvarovanie vlasov
 definovať ochranu zdravia vlasovej pokožky
 definovať preparáciu vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov vhodnými technologickými
postupmi

Zručnosti:
 vykonať typológiu vlasov a vlasovej pokožky
 vykonať úpravu vlasov strihaním
 vykonať ošetrenie vlasov a konečnú úpravu účesu
 aplikovať nové techniky strihania vlasov
 korigovať tvár postupom strihania vlasov
 aplikovať nové trendy v účesovej tvorbe
 správne postupovať pri preparácii vlasov, farbení a odfarbovaní vlasov vhodnými
technologickými postupmi
 aplikovať vhodne zvolené materiály
 aplikovať ekonomiku a účtovníctvo na prevádzke
 pracovať s registračnou pokladnicou
 vyhľadať správne materiály z ponuky na trhu
 zdôvodniť zásady sociálnej komunikácie
 aplikovať poradenskú službu a zásady sociálnej komunikácie
 postupovať podľa hygienických zásad, zásad bezpečnosti a ochrany zdravia na prevádzke





vykonať správne úkony dennej starostlivosti o vlasy - česanie, kefovanie a umývanie vlasov a
vlasovej pokožky
aplikovať vhodnú masáž pokožky hlavy
používať informačnú a počítačovú techniku

Kompetencie:
 samostatnosť a tvorivosť práce v odbore
 samostatnosť pri organizovaní a plánovaní práce v kaderníckej prevádzke
 rozhodnosť v riešení problémov
 samostatnosť v plnení svojich úloh
 zodpovednosť za kvalitu kaderníckych úkonov
 zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 zodpovednosť za bezpečnosť, zdravie a hygienu pri práci
 zodpovednosť za ochranu životného prostredia
 schopnosť komunikovať so zákazníkom
 schopnosť pracovať v tíme
 schopnosť empatického správania

