Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z KOMPLETNÍ IAGE A DIAGNOSTIKOVÁNÍ
Zadání praktické maturity pro akademický rok 2017/2018
Nástavba – 64-41-L/51 Podnikání – zaměření Vlasový stylista
Odborná praktická zkouška proběhne z předmětů
⇒ Diagnostikování
(kosmetika, vizážistika, stylistika a etiketa oblékání, kolorimetrie a teoretická trichologie)
⇒ Vizážistická praxe
⇒ Kadeřnická praxe
⇒ Stylistická praxe

Zadání odborné praktické maturity
Časové rozvržení – 2 dny
1.den – diagnóza, dámský střih, pánský střih a styling, barva na míru, stylistická praxe
2.den – dámský společenský účes, vizážistická praxe
Datum konání praktické zkoušky – 25 – 26. dubna 2018
v I. část – DIAGNÓZA (30 minut)
§

Kompletní diagnostika a typologie pleti – kosmetika

§

Kompletní diagnostika a typologie vlasů a vlasové pokožky

§

Kompletní diagnostika a typologie stylistiky oblékání – etikety oblékání

v II. část – KADEŘNICKÁ PRAXE (180 minut + 90 minut)
§

Dámský střih na míru a závěrečný styling

§

Barvení, kolorování vlasů na míru + odborné poradenství

§

Pánský střih na míru a závěrečný styling

+ Dámský společenský účes – dle vylosovaného zadání
v III. část – VIZÁŽISTICKÁ PRAXE – dle vylosovaného zadání (60 minut)
§

Make – up a techniky líčení

v IV. část – STYLISTICKÁ PRAXE (60 minut)
§

Pánské oblékání na míru + poradenství

§

Dámské oblékání na míru + poradenství
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MATURITNÍ OKRUHY Z ODBORNÉ PRAXE

VIZÁŽISTIKA
Čas na vypracování – 60 minut
Hodnocení – čistota práce, provedení a techniky při práci, výsledný dojem, dodržení zadání
1. denní líčení na míru
2. večerní líčení na míru
3. extravagantní líčení
4. svatební líčení
5. líčení na HD kameru
6. divadelní líčení
7. soutěžní make–up a líčení

KADEŘNICKÁ PRAXE – DÁMSKÝ SPOLEČENSKÝ ÚČES
Čas na vypracování – 90 minut
Hodnocení – čistota práce, provedení a techniky při práci, výsledný dojem, dodržení zadání
1. soutěžní společenský účes bez omezení
2. společenský účes I. poloviny dvacátých let 20.století
3. společenský účes II. poloviny dvacátých let 20.století
4. společenský účes z období rokoka
5. společenský účes z období secese
6. společenský účes z období 21. století
7. společenský účes z období antického Řecka – Říma
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Hodnocení odborné praktické zkoušky
Praktickou zkoušku bude hodnotit čtyřčlenná komise
DIAGNOSTIKOVÁNÍ

Teoretické zásady aplikované v praxi

20 bodů

KADEŘNICKÁ PRAXE

Praktické činnosti

40 bodů

VIZÁŽISTICKÁ PRAXE

Praktické činnosti

20 bodů

STYLISTICKÁ PRAXE

Teoretické zásady aplikované v praxi

20 bodů

Prospěl / prospěla

VÝBORNĚ

85% až 100%

Prospěl / prospěla

CHVALITEBNĚ

65% až 85%

Prospěl / prospěla

DOBŘE

60% až 75%

Prospěl / prospěla

DOSTATEČNĚ

40% až 60%

Neprospěl / neprospěla

NEDOSTATEČNĚ

Méně nežli 40%
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