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JUBILEJNÍ PŘEHLÍDKA
UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Ve dnech 25. – 27. 11. se v pražském Kongresovém centru konal 15. ročník SCHOLY PRAGENSIS,
během níž se žákům 9. tříd základních škol představilo 151 státních i soukromých středních škol,
gymnázií, učilišť, uměleckých a speciálních škol z hlavního města a nejbližšího okolí. 30 z přihlášených škol se navíc prezentovalo v rámci pódiového vystoupení. Již tradičně největší ohlas sklidila
účesová show žáků 3. ročníků Středního odborného učiliště kadeřnického v Praze 8, Karlínském
náměstí. Letos připravili budoucí kadeřníci a kadeřnice pod vedením svého ředitele Mgr. Jana
Cigánika přehlídku s názvem OHEŇ, VODA, VÍTR.

Tři hlavní postavy – Oheň, voda,
vítr

Ohnivá část show předznamenala
vánoční atmosféru

Rodiče, jejichž děti jsou na základní
škole a zatím nemají jasno, kam se
vydají po ukončení školní docházky, si
mohli na přehlídce SCHOLA PRAGENSIS udělat názorný obrázek o nabídce
středního a učňovského školství. Prezentovalo se na ní 151 škol s různým
zaměřením – od všeobecného, jazykového, přírodovědného, zdravotnického, sportovního, kulinářského či
návrhářského až po oblíbené učňovské obory, jako jsou cukráři, kominíci
nebo třeba kadeřníci. Každoročně se
přehlídky účastní také SOU kadeřnické
v Praze 8, se kterým náš časopis úzce
spolupracuje. „Pro nás má prezentace
na Schole Pragensis zásadní význam.
Návštěvnost bývá kolem 40 000 dětí
a jejich rodičů, což nám umožňuje oslovit celou řadu zájemců o studium na
naší škole. Pokaždé otevíráme na stánku improvizovaný kadeřnický salon, na
kterém se mohou návštěvníci nechat
učesat a zároveň se zeptat na všechno,
co je zajímá o oboru kadeřník/kadeřnice. A hlavně zde poprvé představujeme
novou kadeřnickou show,“ vysvětluje
ředitel školy Mgr. Jan Cigánik.
Jak už bylo řečeno, show připravuje
třicítka vybraných žáků třetích (tedy
závěrečných) ročníků. „Přehlídky jsou

součástí výuky, pro žáky je otázkou
prestiže podílet se na jejich přípravě
a reprezentovat s nimi školu na veřejnosti. Mají tak možnost předvést, co se
ve škole naučili, zviditelnit se a ukázat,
že mají zájem o obor. Ti, kteří se přehlídky účastní, obvykle mají zajištěné
místo v kadeřnickém salonu ještě před
složením závěrečných zkoušek,“ upřesňuje ředitel a dodává, že tentokrát
měli studenti hodně vysoko nastavenou laťku. Loňská přehlídka s názvem
SALON HVĚZD byla totiž velice úspěšná, s velkým ohlasem se setkala nejen
na Schole Pragensis, ale například i na
veletrhu World of Beauty & Spa.
Studenti sice mají odborné vedení,
ale většina práce je na nich. Musí si připravit hudbu, choreografii, kostýmy,
kulisy a samozřejmě účesy. „Snažím
se je vést k tomu, aby pochopili princip
týmové práce, aby o všem rozhodovali
společně a brali v potaz, že show není
určena jen pro jejich spolužáky, ale
pro diváky všech věkových kategorií.
To koneckonců ocení i ve své následné
praxi v kadeřnických salonech,“ říká
Jan Cigánik. Tentokrát byly hlavním
tématem živly – oheň, voda a vítr.
Z nadšených tváří budoucích kadeřníků a kadeřnic si však diváci mohli
přečíst také to, že i oni byli doslova
ve svém živlu. Pokud jste na festivalu
Schola Pragensis nebyli a teď je vám
líto, že jste show žáků SOU kadeřnického v Praze 8 neviděli, ještě budete
mít příležitost. Určitě bude k vidění na
veletrhu World of Beauty & Spa, který
se uskuteční 18. února v O2 areně.
Připravila ym
Foto: Karolína Müllerová,
studentka Střední školy reklamní
tvorby Michael
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