
1. den
Praktické mytí vlasů, střihy nůžkami na cvičné hlavě
Lektoři: Robert Kellner, Bohumil Kubesa
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: hřeben, nůžky, skřipce

09:30 - 10:30 hod - Seznámení
10:30 - 11:45 hod - Základní znalosti

Historie barberingu
Hygiena, čistota, dezinfekce a první pomoc 
Popis vlasů, vousů a struktura hlavy 
Konzultace se zákazníkem
Základy tvorby účesu a stylu vousů 
Nástroje a pomůcky 
Praktický postup při mytí vlasů a vousů

11:45 - 12:30 hod - Mytí vlasů v praxi
12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 14:00 hod - Základy stříhání vlasů 1. část

Historie nůžek
Základní znalosti o stříhání vlasů 
Základní techniky stříhání vlasů 
Základní tvary střihu vlasů

14:00 - 14:30 hod - Nácvik držení nůžek a hřebene 
14:30 - 16:30 hod - Základy stříhání vlasů v praxi

Klobouková linie, praxe na cvičné hlavě 
Techniky stříhání vlasů, praxe na cvičné hlavě 
Stříhání kompaktního tvaru, praxe na cvičné hlavě 
Stříhání uniformní stupňování, praxe na cvičné hlavě

2. den
Střihy strojkem na modelech
Lektoři: Emil Pešta, Robert Kellner
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: hř eben, stříhací el. strojek s nástavci, skřipce

09:30 - 10:30 hod - Základy stříhání vlasů 2. část
Historie účesů
Základní druhy fadů 
Kontrola střihu a foukání vlasů 
Plán práce při stříhání vlasů 
Pánská kosmetika na vlasy

10:30 - 12.30 hod - Praktická ukázka fadování
Klasický fade 
Nízký fade 

 Střední fade 
 Vysoký fade

12:30 -  13:30 hod - Obědová pauza
13:30 -  16:30 hod - Stříhání fadu v praxi na modelech
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3. den
Stříhání nůžkami na cvičné hlavě 
Lektoři: Emil Pešta, Bohumil Kubesa 
Doba školení 09:30 - 16:30 hod 
Pomůcky: hř eben, nůžky, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Písemný test 
10:00 - 12:30 hod - Účes Pompadour

Seznámení s účesem Pompadour
Zakreslení účesu jako strukturový diagram 
Praktická ukázka na cvičné hlavě
Stříhání účesu Pompadour v praxi na cvičné hlavě

12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza 
13.30 - 16.00 hod - Účes Undercut

Seznámení s účesem Undercut
Zakreslení účesu jako strukturový diagram 
Praktická ukázka na cvičné hlavě
Stříhání účesu Undercut v praxi na cvičné hlavě

4. den
Střihání nůžkami a strojkem na cvičné hlavě i modelech 
Lektoři: Robert Kellner, Mira Semkiv
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: hř eben, nůžky, stříhací el. strojek s nástavci, skřipce

9.30 - 11:00 hod: Účes Crop
Seznámení s účesem Crop
Zakreslení účesu jako strukturový diagram 
Praktická ukázka na cvičné hlavě Stříhání 
účesu Crop v praxi na cvičné hlavě

11:00 - 12:30 hod: Účes Faux Hawk
Seznámení s účesem Faux hawk
Zakreslení účesu jako strukturový diagram 
Praktická ukázka na cvičné hlavě
Stříhání účesu Faux Hawk v praxi na cvičné hlavě

12:30 - 13:30 hod: Obědová pauza
13:30 - 16:30 hod: Stříhání různých účesu v praxi na modelech
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5. den
Holení břitvou a holícím strojkem na modelech
Lektoři: Mira Semkiv, Bohumil Kubesa
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: shavetta, stříhací el. strojek, mis ka a štětka na holení

09:30 - 10:00 hod - Písemný test
10:00 - 10:30 hod - Základy holení vousů 1. část

Historie vousů 
Holení vousů 
Holení vousů za sucha 
Holení vousů za vlhka

10:30 - 11:30 hod - Praktická ukázka holení do hladka 
Za sucha 
Za vlhka

11:30 - 12:30 hod - Nácvik držení břitvy a vypínání vousů 
12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 14:30 hod - Nácvik holení do hladka na cvičném balonku 
14:30 - 16:30 hod - Holení do hladka v praxi na modelech

6. den
Úprava břitvou a holícím strojkem na cvičné hlavě i modelech 
Lektoři: Mira Semkiv, Robert Kellner
Doba školení: 09:30 - 16:30 hod
Pomůcky: shavetta, nůžky, stříhací el. strojek, hřeben, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Kontrola domácího úkolu
10:00 - 10:30 hod - Základy holení vousů 2. část

Historie břitvy
Kosmetika na vousy a péče při holení 
Specializované holičské postupy

10:30 - 12:00 hod - Ukázka a praxe úpravy vousů na cvičné hlavě
Úprava plnovousu 
Úprava bradky 
Úprava kníru

12:00 - 13:00 hod - Obědová pauza
13:00 - 16:30 hod - Úprava vousů v praxi na modelech
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7. den
Stříhání nůžkami, strojkem a úprava břitvou na modelech
Lektoři: Emil Pešta, Robert Kellner
Doba školení: 09:30 - 17:00 hod
Pomůcky: shavetta, nůžky, stříhací el. strojek s nástavci, hřeben, miska
a štětka na holení, skřipce

09:30 - 10:00 hod - Příprava na provoz praxe
Úklid pracoviště 
Rozvržení objednaných zákazníků

10:00 - 12:30 hod - Stříhání vlasů s úprava vousů v praxi na modelech
Vymezený čas na střih vlasů = 60 min Vymezený 
čas na úpravu vousů = 45 min 
Vymezený čas na střih vlasů a vousů = 105 min

12:30 - 13:30 hod - Obědová pauza
13:30 - 16:30 hod - Stříhání vlasů s úprava vousů v praxi na modelech

Vymezený čas na střih vlasů = 60 min 
Vymezený čas na úpravu vousů = 45 min 
Vymezený čas na střih vlasů a vousů = 105 min

16:30 - 17:00 hod - Zhodnocení a konzultace

8. den
Stříhání nůžkami, strojkem a holení břitvou na modelech
Lektoři: Mirek Semkiv, Robert Kellner, Emil Pešta, Bohumil Kubesa 
Doba školení: 10:00 - 17:00 hod
Pomůcky: shavetta, nůžky, stříhací el. strojek s nástavci, hřeben, miska 
a štětka na holení, skřipce

10:00 - 11:00 hod - Rekapitulace učiva

Základní znalosti 
Stříhání vlasů 
Holení vousů

11:00 - 12:30 hod -  Závěrečný písemný test
12:30 - 13:30 hod -  Obědová pauza
13:30 - 16:00 hod -  Závěrečná praktická zkouška na modelech

Hodnocení (čistota práce, postup, finální výsledek, tvar hlavy, čas) 
Focení výsledných prací

16:00 - 16:45 hod - Individuální konzultace výsledků

Výsledky závěrečného testu 
Zhodnocení praktické zkoušky

16:45 - 17:00 hod - Certifikace a přípitek




