
Škola, kde se nikdo nenudí
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KADEŘNICKÉ v Praze 8, Karlínské náměstí, patří 
k nejvyhledávanějším u nás. Pro rodiče budoucích kadeřníků je důležité, že jeho absolventi 
nemívají problém s uplatněním v praxi. Žáky, budoucí i ty stávající, zase těší, že škola 
kromě teoretického a praktického vyučování nabízí i řadu nadstavbových aktivit, které jim 
oživí studium a přinesou další zkušenosti. V tomto školním roce je jich tolik, že na nudu 
nemají čas žáci ani jejich vyučující. Zeptali jsme se ředitele školy Mgr. JANA CIGÁNIKA, 
co všechno se u nich děje.

Tentokrát se žáci na začátku školní-
ho roku nestačili ve škole ani pořád-
ně „rozkoukat“ a  už je čekala první 
akce. V  rámci podzimní části vele-
trhu World of Beauty and Spa, který 
se konal 8.–9. září 2017 v  pražských 
Letňanech, měla škola už nejméně 
podvacáté svůj „stánek“, v němž žáci 
pod dohledem učitelů odborného 
výcviku návštěvníkům zdarma upra-
vují vlasy.

Ještě v  září předvedli žáci v  do-
mově seniorů Slunečnice účesovou 
show na téma RETRO, s níž se ško-
la v  tomto školním roce prezentuje 
na veřejnosti. „Seniorům se to moc 
líbilo. Shodou okolností mezi nimi 
byla také jedna bývalá kadeřnice, 
která si tak mohla zavzpomínat ne-
jen na mládí, ale i  na svou milova-
nou profesi. Ještě dlouho po skon-
čení prezentace si s  žáky povídala 
a  vyprávěla jim, jak jednotlivé typy 

účesů dělávala ona,“ říká Mgr. Jan 
Cigánik a dodává, že to zdaleka ne-
byla první akce, kterou škola pro se-
niory dělá.

Před časem jsme v  Lindě psa-
li o  spolupráci SOU kadeřnického 
s Městskou částí Praha 8 zaměřenou 
na seniory. Obyvatelé této čtvrti ve 
věku nad 50 let mají i  letos od led-
na do konce dubna možnost nechat 
si od žáků 1. ročníků na provozovně 
přímo v budově školy na Karlínském 
náměstí vytvořit účes pouze za cenu 
spotřebovaného materiálu (to se týká 
především barev na vlasy nebo trvalé 
preparace). Pánské střihy na suchých 
vlasech, vodová nebo foukaná ondu-
lace jsou zcela zdarma. Na vše samo-
zřejmě dohlížejí učitelé odborného 
výcviku.

„Nedávno se naši žáci zapojili také 
do projektu Hodinový vnuk/vnučka. 
V jejím rámci pravidelně navštěvují 

Domovy seniorů, kde si povídají se 
starými lidmi, upravují jim účesy 
a  předčítají z  knížek či časopisů, 
nebo je třeba vezmou na procházku 
do parku,“ vysvětluje ředitel školy. 
Mladí lidé se tak nenásilnou formou 
učí jednat s generací svých dědečků 
a babiček. To jim samozřejmě může 
pomoci nejen v  osobním životě, ale 
i  později v  zaměstnání. Obdobně 
škola spolupracuje také s  Diagnos-
tickým ústavem, kam chodí stříhat 
dívky stejného věku, které se dostaly 
do krizových situací. Také tato práce 
vyžaduje specifický přístup.

Zřizovatelem SOU kadeřnického 
v Praze 8 je Magistrát hlavního města 
Prahy, který samozřejmě dohlíží na 
chod i  úroveň školy. Od ledna toho-
to roku jmenoval magistrát poprvé 
do školské rady jako svého zástupce 
opravdu renomovaného odborníka 
z praxe – k velké radosti ředitele je to 
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někdejší absolventka školy, nyní jedna 
z našich nejlepších, světově proslulých 
kadeřnic – Petra Měchurová.

„Jsem opravdu rád, protože s  Pe-
trou spolupracujeme dlouhodobě 
a  jejích doporučení si vážíme. Také 
naši žáci se na každé setkání s ní velmi 
těší a určitě mnoho z nich by si přá-
lo pracovat v  jejím salonu,“ říká Jan 
Cigánik. Propojování školy s  reálným 
kadeřnickým světem je podle něj ne-
smírně důležité z  hlediska uplatně-
ní absolventů v  praxi. „Proto máme 
dohodu s  konkrétními pražskými 
salony, kam naši žáci pravidelně do-
cházejí na odborné stáže, aby poznali 
skutečný provoz…“

V  rámci evropského projektu zís-
kala škola finanční prostředky také 
na vzdělávání učitelů teoretických 
předmětů, kteří budou moci chodit 
na náslechy do jiných škol. Experti 
z praxe budou zase docházet do ško-
ly a  seznamovat učitele odborného 
výcviku s novinkami a trendy. „Nově 
dostanou příležitost absolvovat cel-
kem 40 hodin praxe v  prestižních 
kadeřnických salonech. Pro nás je 
důležité, aby učitelé byli pravidelně 
informováni o tom, co se děje v obo-
ru. Je to jediný způsob, jak zatrak-
tivnit školu v očích budoucích žáků 
a jak ty stávající dobře připravit, aby 
se dokázali uplatnit v praxi,“ vysvět-
luje Jan Cigánik.

Za zmínku stojí i to, že v tomto škol-
ním roce magistrát opět pověřil SOU 
kadeřnické v  Praze 8 organizací sou-
těže SOLLERTIA 2017/2018 v  oboru 
Kadeřník. Soutěž je součástí programu 
na Podporu odborného vzdělávání na 
území hlavního města a kampaně ŘE-
MESLO ŽIJE! a probíhá na jaře. O vý-
sledcích, které budou známy v květnu, 
vás samozřejmě budeme informovat.

Každoročně pořádá SOU kadeř-
nické školní soutěž a tentokrát se tě-
šila opravdu velkému zájmu. Vítězo-
vé získávají příležitost reprezentovat 
školu v celorepublikových soutěžích, 
jako je Děčínská vlna nebo Harmo-
nie. „Letos jsme se navíc rozhodli 
obnovit tradici mezinárodního se-
tkávání partnerských škol z  České 
republiky, Slovenska, Maďarska 
a nově také ze Slovinska a Rumun-
ska. Konalo se 22.–25. března v Pra-
ze a vystoupili během něj ti nejlepší 
žáci ze všech zúčastněných škol. 
Pedagogové zase měli možnost po-
rovnat svoje způsoby teoretické 
i praktické výuky a navzájem se in-
spirovat,“ popisuje ředitel Cigánik. 
Aby toho nebylo málo, tak současně 
probíhalo ve školicích prostorách 
na Invalidovně krajské kolo soutěže 
Miss Reneta, kterou pořádá Střední 
škola Havířov Prostřední Suchá a or-
ganizačně zajišťuje SOU kadeřnické 
v Praze 8.

V dubnu přivítají v karlínské škole 
opět návštěvu z Turecka. Deset žáků 
a  dva pedagogové budou po dobu 
10 dnů získávat zkušenosti z kadeř-
nické praxe tak, jak se vyučuje na 
SOU kadeřnickém v Praze 8. Během 
pobytu se zapojí do teoretického 
i  praktického vyučování a  prohléd-
nou si všechny školní provozovny. 
Navštíví školicí centra značek L’Oré-
al Professionnel, Wella Professionals 
a  Schwarzkopf Professional a  podí-
vají se také do několika profesionál-
ních salonů, například do Kadeřnic-
kého ateliéru Tomáše Kotlára.

Kromě toho škola pokračuje v bu-
dování prostor pro praktickou výuku 
žáků. Před časem dostala k dispozici 
celou budovu v Praze 8 na Invalidov-
ně, kde měla do té doby pouze v pří-

zemí provozovnu pro žáky 3. ročníků 
a v patře školicí prostory. Nově tam 
dobudovala druhý salon pro žáky 
1. ročníků – první je přímo v  hlav-
ní budově na Karlínském náměstí. 
„Počítáme s tím, že v prvním patře 
bude učebna pro vlásenkářství, na 
které bychom se chtěli v budoucnu 
opět více zaměřit. Mým snem je ote-
vřít v  dalších prostorách muzeum 
kadeřnického oboru. Už teď máme 
ve své sbírce řadu zajímavých expo-
nátů z let minulých,“ prozrazuje Jan 
Cigánik.

Rekonstrukcí prošla školní pro-
vozovna v  Praze 6 Dejvicích, která 
je nově vybavena přípravky L’Oréal 
Professionnel. Škola totiž nedávno 
uzavřela se společností L’Oréal novou 
smlouvu o  spolupráci. „Máme teď 
celkem 6 provozoven, pro každý roč-
ník dvě – žáci 1. ročníků pracují pře-
vážně s  přípravky značky Framesi, 
ve 2. ročnících se seznamují se znač-
kou Wella Professionals a ve třetích 
s  produkty značek Schwarzkopf 
Professional a  L’Oréal Profession- 
nel. Je důležité, aby znali sortiment 
nejznámějších značek profesionální 
vlasové kosmetiky a uměli přípravky 
používat,“ vysvětluje ředitel a přidá-
vá pozvánku do některé ze školních 
provozoven, kde si každý návštěvník 
vybere za rozumnou cenu účes na 
míru a ještě bude odcházet s dobrým 
pocitem, že tím pomohl žákům zvlá-
dat náročnou přípravu na budoucí 
povolání. „Bez trpělivých zákazníků 
– modelů by naši žáci tak úspěšní 
nebyli,“ podotýká Mgr. Jan Cigánik, 
který mimochodem školu před lety 
sám absolvoval…
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Žáci se pravidelně účastní řady charitativních akcí.


