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SPOLEČNOST

Chceš zažít pracovní úspěchy už ve škole? Začni
studovat obor kadeřnictví v Šumperku

INZERCE

14. prosince 2021

Už několikátá generace mladých kadeřnic a kadeřníků šíří po světě dobré jméno Střední školy
řemesel, Šumperk. Aktuálně se vrátila z republikového šampionátu v kadeřnických
dovednostech studentka Nikola Franková, která oslnila porotu variací na téma Extravagance
živých panenek. Ze Sušice přivezla titul za kreativitu a navíc zlatý pohár vítězství.

DALŠÍ V SEKCI SPOLEČNOST
Nejslavnější rodák ze
Šumperka? Leo Slezak byl
globální superstar
Poradna RE/MAX Elite
Reality: Jak se nespálit při
koupi pozemku?
Střední škola řemesel
pořádá den otevřených
dveří. Žáci si mohou…
Bílá pastelka nakreslila
překvapivou cifru. Takový
výsledek sbírky nikdo…

Šumperská studentka Nikola Franková (vpravo) a její oceněná stylizace na téma Extravagance živých panenek. Foto: sšř

Při letošním ročníku Mistrovství ČR v kadeřnických dovednostech navazovala Nikola Franková na své
Bude to kantýna 21.
století, říká Paulus k
otevření svého bistra v…

předloňské úspěšné vystoupení. Ve stejné soutěži v prosinci 2019 získala mistrovský titul v kategorii
foukaná a její spolužáci se v dalších kategoriích umístili na 1. a 2. místě. Nikola se také před dvěma lety stala
nositelkou ocenění pro nejkreativnější soutěžící. Asi žádné žákyni se dosud nepodařilo v tomto
středoškolském klání stanout na stupních vítězů dvakrát za sebou. Letos Nikola Franková oslnila porotu
variací na téma Extravagance živých panenek a opět si ze Sušice přivezla titul za kreativitu a navíc zlatý
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pohár vítězství.
Absolventi nachází uplatnění v salonech po celém světě

Už dnes se Nikola pod vedením učitelek odborného výcviku paní Gahajové a paní Krmelové připravuje na
bratislavské mistrovství střední Evropy. Při posledním ročníku, který se konal v roce 2020, stanula díky
svému kadeřnickému umění na stupni vítězů.
Držíme palce nejen slečně Frankové, ale doufáme, že bude mít mezi mladšími spolužáky zdatné
následovníky. Také ona sama navazuje na úspěchy svých talentovaných předchůdců, pana Cakirpaloglu,
paní Kubíčkové, Růžičkové, Odstrčilové, vynikajících mistrů kadeřníků z naší školy.
Každý rok přijímá Střední škola řemesel do prvních ročníků více než 30 kreativních a pracovitých mladých
lidí, kteří najdou díky svým znalostem, dovednostem i dobré angličtině uplatnění v salonech nejen v České
republice, ale po celém světě.

VOLNÁ MÍSTA
ASISTENT/KA PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ
TECHNOLOG POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA
Operátor výroby - obsluha strojů

FINANČNÍ REFERENT
TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY
Svářeč v CO2
Obsluha výrobních strojů Šumvald
MONTÉR / ZÁMEČNÍK ČR
ELEKTROMONTÉR ČR
Obchodně-technický pracovník
Elektrotechnik
MECHANIK / MECHANIČKA
AGRONOM - technik rostlinné výroby - Klopina
Procesní inženýr/-ka PTC
Seřizovač bez praxe
ELEKTROMECHANIK/ELEKTROMECHANIČKA
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