Hodnocení kadeřnického školení našich žáků
Firma Šubert's professional je firma zabývající se distribucí
vlasové kosmetiky do kadeřnických salónů. Mezi odběrateli je
i učňovská kadeřnická provozovna školy SŠIEŘ v Rožnově
pod Radhoštěm. Tato firma pořádala ve dnech 7. 8. a 9. 11.
kadeřnické školení v Žilině, ve Zlíně a v Ostravě. Nebylo to
školení ledajaké, školil nás světově uznávaný stylista a
technolog z Itálie Domenico Tortola. Všichni si dovedete
představit to nadšení, když firma oslovila naší školu, zda bychom se nechtěli školení zúčastnit.
Rozhodnout se muselo rychle. Během 2 dnů bylo nutno vše vyřídit. Dopravu nám zajistila
autodoprava pana Svobody. Učitelky odborného výcviku vybraly
požadované zápisné. Žákyně 2. a 3. ročníku pod vedením slečny Vaškové
a paní Štěpánové se v pátek 8. 11. vydaly směr Lázně Kostelec u Zlína.
Sluníčko svítilo od rána, příroda v barvách podzimu, krásné prostředí a
pozitivní nálada, nic už nechybělo k tomu, aby školení začalo. Už od
samého začátku bylo jasné, že si kadeřník vybírá modelky z řad našich
studentek. Modelkami se staly Šarlota Románková, Monika Tvrdoňová a
Karolína Králová. Proměny proběhly po domluvě s kadeřníkem a jeho
týmem. Barvilo se, stříhalo, žehlilo a foukalo, vše podle posledních trendů.
Kadeřník předváděl nové ukázky střihů a technik barvení pro rok 2013.
Proměny byly super. Precizní střih, konzultace o každém centimetru
vlasů, krásné melíry a profesionální vlasová kosmetika - to vše, když
se spojí s kreativitou a profesionálním přístupem kadeřníka
Domenica, obdivuhodný výsledek je vždy zaručen. Kdyby si alespoň
desetinu dovedností a znalostí žáci osvojili, tak by to bylo skvělé,
protože takto profesionální přístup a s láskou prováděné střihy se dnes
v kadeřnických salónech jen tak nevidí. Za příkladné chování a
prezentaci naší školy je nutno žákyně pochválit. Všechny kadeřnice,
včetně našich žákyň, které prošly tímto seminářem, získaly certifikát. V odpoledních hodinách školení
skončilo, všichni obdrželi dárkové
balíčky a po dobrém obědě odjížděli
domů. Školení pro naše žáky nebylo
první a doufáme, že ani poslední. Toto
ale bylo hodnocené jako jedno
z nejlepších. Všechno je v lidech a když
se sejde profesionální tým, tak je
výsledek dokonalý. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na příště.
Za žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník
učitelky odborného výcviku paní
Štěpánová a Vašková.

