
 
 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU 69-51-H/01 KADEŘNÍK  

Závěry porady zástupců škol a NÚV 

 

Porada se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání dne 25. září 2019. 

 
Zúčastnili se jí zástupci 22 škol: 
Metropolitní odborná umělecká SŠ Praha 4, SOU kadeřnické Praha 8, SOŠ Čelákovice, SŠ – COP 
technickohospodářské Praha 9, SŠ služeb a řemesel Stochov, SOŠ a SOU Neratovice, 
SOU Domažlice, ISŠ živnostenská Plzeň, SŠ živnostenská Sokolov, SŠ řemesel a služeb Děčín, 
SOŠ a SOU Česká Lípa, SŠ gastronomie a služeb Liberec, SPŠ chemická Pardubice, SŠ služeb, 
obchodu a gastronomie Hradec Králové, OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Střední škola Brno, 
SŠ oděvní a služeb Vizovice, SŠ gastronomie a služeb Přerov, Střední škola Havířov, 
Střední škola Odry, SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, SŠ služeb a podnikání Ostrava. 
 
Za NÚV: 
Eva Haňková, editorka jednotného zadání 
Dana Kočková, administrace NZZ 
 

Závěry porady: 
 

1. Písemná zkouška 

 Novou banku úkolů představily autorky za jednotlivé oblasti. 

 Bylo domluveno bodové ohodnocení oblastí: 
o Historie kadeřnického oboru 10 b. 
o Kadeřnická terminologie  5 b. 
o Kadeřnické služby   30 b. 
o Materiály    20 b. 
o Kalkulace ceny   5 b. 
o Cizí jazyk    10 b. 
o Test    20 b. 
o CELKEM    100 bodů  

 

 Budou provedeny práce/úpravy: 
o Historie kadeřnického oboru   - finální úpravy v souladu s připomínkami 

v autorském týmu, úkoly byly vhodně navrženy 
 

o Kadeřnická terminologie  - finální úpravy v souladu s připomínkami 
v autorském týmu, snížen počet bodů z 10 na 5, úkoly byly vhodně navrženy 
 

o Kadeřnické služby  - finální úpravy v souladu s připomínkami 
v autorském týmu, bude upraveno číslování základního odstínu vlasů, úkoly 
byly vhodně navrženy 



 
 

 
o Materiály    - finální úpravy v souladu s připomínkami 

v autorském týmu, upraveny úkoly mýdlo a voda a nahrazeny tématy 
novými, úkoly byly vhodně navrženy 

 
o Další části banky zůstávají beze změn 

 

 V rámci autorského týmu proběhne připomínkování zpracovaných témat 
nejpozději do 10. října 2019. Finální úpravy témat budou ukončeny nejpozději do 
31. 10. 2019 a úkoly budou dále schvalovány v systému IS NZZ. 
 

 Případné podněty k nové bance úkolů, návrhy na doplnění prosím zasílejte na email 
eva.hankova@nuv.cz. Termín 10. října 2019 

 

 Banka úkolů bude školám zpřístupněna k testování v lednu 2020. 
 
 

2. Samostatná odborná práce (SOP) 

 Samostatná odborná práce pro šk. r. 2019/2020 bude na téma „Karneval“ – 
nezbytnou součástí bude specifikace výčesu, podložky, ozdoby, výkres po 
proměně. Minimální věk modela / modelky. 
 

 Zpracují:  Danuše Krejčová SŠ – COP technickohospodářské Praha 9 
Linda Růžičková - SŠ služeb a řemesel Stochov 

 
Různé: 

Proběhla diskuse ke zpracování písemné zkoušky na PC, vybrané školy, které realizují 
zkoušku na PC, doporučují ostatním školám tuto variantu zadávání písemné 
závěrečné zkoušky. 

 
 
26. 9. 2019 
Eva Haňková, NÚV 
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