
CONETA s.r.o. 

a 

PODOLOGIE s.r.o. 
 

 
 

organizují celodenní praktický vzdělávací seminář 2 v 1 
 

ZHOTOVOVÁNÍ NÁHRADNÍCH 

NEHTOVÝCH PLOTÉNEK  
a 

SILIKONOVÉ KOREKČNÍ POMŮCKY 
 

 

  
 

Datum konání akce: 21. 8. 2021 

Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti: 20 kreditů 

 

Místo konání: CONETA s.r.o. tř. T. Bati, areál TOMA, bud. 45a, OTROKOVICE,  

Cena: 3500,- Kč 

Přednášející a školitel: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA 

Organizátor akce: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA  prezident České podologické společnosti, z. s. 

Garant akce: Česká podologická společnost, z. s. 

 

Časový harmonogram: 

  8.20 hod  –   8.30 hod prezence 

  8.30 hod  – 11.00 hod teoretická část 

11.00 hod  – 12.30 hod první praktická část - předvedení 

12.30 hod  – 13.00 hod občerstvení 

13.00 hod  – 15.30 hod druhá praktická část – nácvik (nehtové náhrady, silikonové korekční pomůcky) 

15.30 hod  – 16.00 hod diskuse, závěr  
 

 

 

 



 

 

Náplň kurzu č. 1 a hlavní témata: 
- úvod, představení nehtové protetiky v pedikérsko - podologické praxi, historie nehtových náhrad 

- problematika komplikací růstu nehtů, deformace, indikace, kontraindikace, příčiny a klasifikace  

- metody zhotovení náhradních nehtových plotének dvěma způsoby, seznámení s materiálem, 

technologický postup, bezpečnost při práci 

- praktický nácvik diagnostiky, příprava nehtů, zhotovení náhradního nehtu, nasazení, úprava, 

závěrečné ošetření 

- shrnutí, přezkoušení a závěr  

 

Náplň kurzu č. 2 a hlavní témata: 
- úvod, představení problematiky a význam silikonových korektorů v podologii 

- materiál na zhotovení korekčních pomůcek 

- nejčastější modelové situace v podologické praxi 

- vbočený palec, kladívkové prstce, pooperační fixace, úlevové korektory 

- práce s materiálem, praktické zhotovování korektorů 

- shrnutí, přezkoušení a závěr                                                                                                                                                                                  

 

K dispozici: parkování v areálu Toma, přímo před firmou Coneta s.r.o., výjezdové lístky zdarma, 

občerstvení včetně nápojů, skripta, osvědčení 

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: coneta@coneta.cz. 

 

→ Současně uhraďte poplatek ve výši 3500 Kč, nejpozději do 27. července 2021 

na český účet Coneta s.r.o., č. účtu: 232897144/0300. 

 

→ Ze Slovenska: částku:  140 EUR na náš slovenský účet v ČSOB Bratislava:  

IBAN: SK60 7500 0000 0040 0895 6101. 

 

Do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení.  

Variabilní symbol: prvních šest čísel RČ.  

 

Na Vámi uvedený e-mail Vám bude později zasláno potvrzení o platbě. 

 

S sebou si vezměte pracovní oděv a obuv.  

Pro další informace volejte: Lopatová Jarmila, tel. 733 392 130, pište: coneta@coneta.cz 

Kurz se uskuteční, jsou-li přihlášeni alespoň tři účastníci, max. počet účastníků je 5. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 
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