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Vybrat si správnou střední školu není 
jednoduché, protože ve čtrnácti nebo 
patnácti letech nemá člověk konkrétní 
představu o tom, co by chtěl v životě 
dělat. Donedávna navíc neexistoval že-
bříček, který by přinášel srovnání střed-
ních škol z pohledu studentů a podával 
tak jejich potencionálním spolužákům 
objektivnější názor než oficiální pro-
pagační materiály dané školy. „Česká 
studentská unie vyhlásila před třemi lety 
soutěž Fakulta roku a ohlas byl tak velký, 
že hned za rok následovaly Střední roku 
a Gympl roku,“ vysvětluje Martin Voká-
lek a dodává: „S nabídkou oslovujeme 
všechny registrované školy, záleží jen na 
jejich vedení, jestli se do soutěže přihlásí  
a zda jejich žáci budou mít chuť hlasovat.“ 
Aby měly šanci uspět v celorepublikové 
konkurenci i malé školy, přepočítávají se 
výsledky podle počtu studentů. „Výsled-
ky svědčí o tom, jaký vztah mají žáci ke své 
škole a jestli dokázala získat jejich zájem.“ 
Profily jednotlivých středních škol se 
automaticky propojují s internetovými 
stránkami www.mapaskolstvi.cz, kde 
hledají inspiraci žáci devátých tříd zá-
kladních škol, maturanti a jejich rodiče. 
„Byli bychom rádi, kdyby jim náš projekt 
pomohl v rozhodování, na jaké střední 
školy si podat přihlášku,“ podotýká Mar-
tin Vokálek.

Hlasování probíhalo od 2. října do  
25. listopadu 2013 a zapojilo se do něj 
28 790 studentů a absolventů střed-
ních škol a gymnázií. Žáci mohli hlaso-
vat prostřednictvím facebooku nebo 
přes SMS, aby měl pořadatel kontro-
lu, že hlasujících nebylo víc než počet 
studentů dané školy. Jejich úkolem 
bylo odpovědět symbolem vztyče-
ného nebo dolů otočeného palce na 
pět otázek, týkajících se úrovně výuky  

i mimoškolních činností. Výsledky byly 
zveřejněny na internetových stránkách 
hned po skončení soutěže a v průběhu 
následujících měsíců pak ředitelé tří 
nejlepších středních škol a gymnázií 
z každého regionu převzali ocenění. 
SOU kadeřnické v Praze 8 získalo neu-
věřitelných 1 109,5 bodu (tj. 1 144 pal-
ců nahoru a pouhých 69 dolů) a ze 156 
pražských škol se umístilo na 1. místě,  
v celorepublikovém srovnání pak bylo 
3. z 950 středních škol.

Nejlepší střední školy podle studen-
tů (Praha):
1. Střední odborné učiliště kadeřnické, 
Praha 8
2. Střední průmyslová škola stavební 
Josefa Gočára, Praha 4
3. Obchodní akademie, Praha 9
Nejlepší střední školy podle studen-
tů (Čr):
1. Střední škola pro tělesně postižené 
GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
2. Střední odborná škola stavební, Kar-
lovy Vary
3. Střední odborné učiliště kadeřnické, 
Praha 8

Slavnostní odpoledne v prostorách 
školicího centra SOU kadeřnického 

na Invalidovně zahájil ředitel Mgr. 
Jan Cigánik, který všechny uvítal  
a na úvod pustil video z oslavy 50. 
výročí založení školy, jež se konala 
loni v listopadu. O skvělou náladu se 
postarali žáci 3. ročníků, kteří prezen-
tovali kadeřnickou show Salon hvězd. 
Potvrdili tak, že škola opravdu nabízí 
studentům řadu možností, jak před-
vést svou kreativitu a hlavně to, co se  
v hodinách teoretického i praktic-
kého vyučování naučili. „Kadeřnické 
show připravujeme každoročně už 
řadu let a žáci s nimi vystupují na růz-
ných mimoškolních akcích – například 
na veletrzích Schola Pragensis nebo 
World of Beauty and Spa. Salon hvězd 
z roku 2009/2010 patří k nejúspěšněj-
ším, proto jsme ho znovu připravili  
k našemu výročí a nyní se na něj mů-
žete podívat i vy,“ vysvětlil ředitel  
Cigánik.

Po skončení show už nastal čas pře-
vzít oba diplomy v soutěži Střední 
roku 2013/2014. Mluvčí ČeSU Martin 
Vokálek přitom ocenil, jak slavnost-
ní atmosféru, se kterou se často na 
školách nesetkává, tak především 
úroveň kadeřnické show. „Velmi si 
tohoto ocenění vážíme právě proto, že 
ho udělují sami žáci. Znamená to, že 
se jim v naší škole líbí a mají pocit, že 
budou pro praxi dobře připraveni,“ řekl 
Mgr. Jan Cigánik a poděkoval zástup-
cům studentů za to, že dali škole tolik 
hlasů. „Potlesk si zaslouží především 
učitelé praktické výuky a teoretických 
předmětů za to, že dokážou žáky za-
ujmout a motivovat pro práci v oboru 
Kadeřník, který si vybrali jako své bu-
doucí povolání.“

Připravila ym
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Nezávislá Česká studentská unie, která zastřešuje tisíce studentů a desítky studentských organi-
zací a unií z vysokých škol různých směrů, vyhlásila v loňském roce první ročník soutěže STŘEDNÍ 
rOKU. Jejím cílem je z pohledu studentů (i absolventů) zmapovat kvalitu středních škol a odbor-
ných učilišť z celé České republiky (gymnázia mají vlastní soutěž Gympl roku). „Výsledky a hlavně 
profily zúčastněných středních škol, které na internetových stránkách uveřejňujeme, by měly žá-
kům pomoci při výběru studijních oborů po absolvování základních škol,“ říká mluvčí ČeSU Mar-
tin Vokálek. Pražské kolo soutěže Střední roku už podruhé vyhrálo STŘEDNÍ ODBOrNÉ UČILIŠTĚ  
KADEŘNICKÉ v Praze 8, Karlínské náměstí. V letošním roce navíc obsadilo 3. místo v kole celore-
publikovém. Slavnostní předání obou ocenění se uskutečnilo 5. února v prostorách školicího cen-
tra SOU na Invalidovně za přítomnosti významných hostů a zástupců žáků ze všech tříd.

KADEŘNÍCI OCENILI SVOU ŠKOLU

Ředitel SOU kadeřnického v Praze 8 
Mgr. Jan Cigánik s oběma diplomy


