PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Praktická zkouška oboru kosmetické služby se skládá z následujících částí:
1. Samostatná odborná práce
2. Samostatné kosmetické úkony
1. SAMOSTATNÁ ODBORNÁ PRÁCE
Téma: Ošetření problematické normotonické pleti
FORMÁLNÍ ÚPRAVA:
- písemné zpracování daného tématu v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 při dodržení
předepsané osnovy
- zpracování je formou krok za krokem a jednotlivé kroky technologického postupu ošetření jsou
zachyceny prostřednictvím fotografií, které jsou doplněny o popis
- text SOP je zpracován na PC, typ písma Times New Roman, velikost 12 b., řádkování 1,5
- práce musí mít titulní list, který obsahuje následující údaje:









název a adresa školy, případně logo školy
název dokumentu – samostatná odborná práce
přesný název daného tématu
foto modelky – problematické pleti (po ošetření)
– formát 10 cm x 15 cm
obor vzdělání – název a kód oboru vzdělání
jméno a příjmení
ročník, třída
školní rok

- SOP musí být předložena v elektronické podobě
OSNOVA SOP:
Samostatná odborná práce musí obsahovat následující části:
- titulní list
- popis modelky (se zaměřením na problém na pleti)
- diagnóza pleti + kartoteční záznam
- návrh a zdůvodnění konkrétního ošetření dané modelky
- zvolené přípravky a zdůvodnění výběru, včetně vlastnoručně vyrobeného přípravku
- popis domácího přípravku, jeho výroba, složení a použití
- porovnání vlastnoručně vyrobených přípravků s přípravkem z drogerie

- technologický postup konkrétního ošetření včetně vlastní fotodokumentace
- shrnutí stavu pleti modelky po konkrétním ošetření
- poradenská činnost pro domácí péči
- fotografie obličeje modelky před a po ošetření

VLASTNORUČNĚ VYROBENÝ PŘÍPRAVEK:
- bude zařazený do některého z technologických postupů
- bude vhodný pro daný typ pleti i konkrétní kosmetické ošetření
- bude vyroben z domácích surovin, výtažků rostlin či živočišných surovin a může být použit i základ
pro výrobu kosmetických výrobků
- bude přesně popsáno složení přípravku
- bude přesně popsána výroba přípravku

Domácí přípravek bude popsán a předveden při obhajobě SOP.

POVOLENÉ POMŮCKY A MATERIÁL:
- vlastní – dle daného tématu a typu pleti modelky
POŽADAVKY NA MODELKU
- dle požadavku zadání
ZAŘAZENÍ SOP DO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY:
- SOP bude odevzdána do termínu, který bude stanoven ředitelem školy
- SOP bude obhajována při praktické zkoušce, po obhajobě SOP nebude následovat praktické
provedení SOP - ošetření problematické normotonické pleti.

2. SAMOSTATNÉ KOSMETICKÉ ÚKONY
- losování a následné provedení 2 rozdílných kosmetických úkonů stanovených ředitelem školy
1. skupina kosmetických úkonů:




hloubkové čištění pleti
ošetření pleti s masáží
ošetření očního okolí





ošetření dekoltu
ošetření rukou
ošetření nohou

2. skupina kosmetických úkonů:







barvení obočí a řas, úprava obočí
odstranění chloupků na těle a v obličeji různými technikami
ošetření problematických partií těla
ošetření zad
práce s kosmetickým přístrojem
líčení

DÉLKA PROVÁDĚNÍ KONKRÉTNÍHO OŠETŘENÍ: 40 - 60 minut / 1 ošetření
POVOLENÉ POMŮCKY A MATERIÁL:
- pouze školní přípravky
- vlastní dekorativní kosmetika
- vlastní pomůcky (škrabka, pinzeta apod.)
POŽADAVKY NA MODELKU:
- věk 15 – 60 let
- bez permanentního make-upu
- bez umělých řas
- bez umělých nehtů
Pro samostatné kosmetické úkony musí být zvolena vhodná modelka, aby mohly být provedeny
veškeré výše zmíněné kosmetické úkony (např. odstraňování chloupků).

