Rozhodování o tom, jaké povolání si pro budoucnost zvolit, je mnohdy velmi složité, jak pro
žáky, tak pro jejich rodiče. Jaký si vybrat studijní obor a zorientovat se v bohaté nabídce
středních škol? Jaká povolání mají největší šanci na trhu práce? Na tyto, tak pro mladého
člověka důležité otázky, může pomoci odpovědět Schola Pragensis. Každoroční přehlídka
středního a vyššího odborného školství. Prostřednictvím této akce Praha prezentuje veřejnosti
pražské školství již 22 let. První ročník byl zahájen v roce 1996 a od té doby probíhá
každoročně. Zpočátku akce probíhaly pravidelně v posledním týdnu měsíce března
příslušného roku (výročí J. A. Komenského). Proto se také každoroční výstava tematicky
vázala vždy k jednomu z děl, nebo zásadní Komenského myšlence. Místem prezentace bylo
opakovaně pražské Výstaviště, budova Křižíkova pavilonu, kde probíhaly ukázky výukových
a herních programů škol s přímou účastí žáků a učitelů. Několik dalších ročníků proběhlo také
v Průmyslovém paláci. K určitým změnám v organizaci Scholy Pragensis došlo v roce 2003.
Výstava byla koncipována jako přehlídka pražských středních škol, středních odborných
učilišť, uměleckých škol, vyšších odborných škol a domů dětí a mládeže. Nabitý program byl
veden spíše formou expozic a pódiových vystoupení. Další změnou byl listopadový termín
konání výstavy a změna prostorů, tedy přesun výstavy do Kongresového centra Praha.
Rozsáhlejší a členitější prostor posloužil výraznou měrou tomu, že součástí výstavy začínají
být také pódiová vystoupení a projekce filmů, které charakterizují zaměření a jedinečnost
pražských škol, zároveň mapují sféry jejich mimoškolních činností. V následujících letech se
součástí akce stává oblíbená anketa - volby nejoblíbenějšího učitele - Zlatý Ámos. Od roku
2010 je součástí výstavy také projekt Řemeslo žije!
Letošní ročník Scholy Pragensis se konal již v tradičních prostorách, v Kongresovém centru
Praha, ve dnech 23. až 25 listopadu 2017. Vizí této oblíbené akce bylo: „Buď režisérem
svého života“ Toto moto je určitým apelem na žáky a jejich rodiče, aby převzali
zodpovědnost za svůj budoucí život a více přemýšleli o tom, jaké zvolit povolání. Každý
zájemce zde mohl získat veškeré informace o průběhu studia, o aktivitách školy a možnostech
uplatnění v oboru. Současní žáci školy na výstavě prezentovali reálné činnosti charakterizující
vybrané obory. Letošní rok dorazil na SP rekordní počet účastníků. Odhaduje se počet cca 30
tisíc návštěvníků. Je nutné zmínit, že Schola Pragensis je určená nejen žákům 8. a 9. tříd
základních a speciálních škol, ale i široké veřejnosti. V den zahájení byla na programu
prezentace chemických pokusů včetně ohňostroje. Mezi návštěvníky převažovali žáci
základních škol se svými rodiči, v posledních letech se však častými návštěvníky akce stávají
také dospělí se zájmem o rekvalifikaci anebo doplnění vzdělání. Letošní ročník představil

celkem 151 vystavovatelů, z toho 125 škol. Dále se představily cechy a oborové organizace.
Součástí výstavy bylo už tradiční dvoudenní celorepublikové finále dovednostní soutěže
oboru instalatér.
Střední zdravotnická škola Ruská se výstavy pravidelně účastní. Stejně jako v letech minulých
nalezli návštěvníci akce stánek naší školy pod číslem 327 ve třetím patře Kongresového
centra. Jednotlivé části stánku byly vyhrazeny dílčím oborům, které je možné na naší škole
studovat. Jsou to maturitní obory: zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, bezpečnostně
právní činnost, sociální činnost a obor ortoticko - protetický technik. Dále je to učební obor
ošetřovatel. Studenti jednotlivých oborů zde prezentovali své znalosti a dovednosti. Studenti
4. ročníku oboru zdravotnický asistent představili stěžejní kompetence prostřednictvím
činností, jako jsou měření fyziologických funkcí, aplikace injekcí, demonstrace přípravy léků.
V další části našeho stánku byla představena znalost oboru anatomie prostřednictvím žáků
zdravotnického lycea. Již tradičně jsme připravili prezentaci rukodělných výrobků studentů
oboru sociální činnosti. Dalším bodem programu byla videoprojekce představující naši školu,
jednotlivé obory, vybavení školy, odborné učebny a pedagogy. Součástí promítání byla také
krátká videa s protetickou tématikou, jejímž smyslem bylo více představit obor ortoticko –
protetický technik. Zájemci se mohli podívat na způsob výroby protézy, její montáž, nácvik
chůze a fyzioterapie po amputaci až po montáž moderních protéz, využívaných pro sport
hendikepovaných. Videa doplňovaly výrobky oboru ortoticko - protetický technik jako
korzety, protézy a ortézy. Studenti oboru bezpečnostně právní činnost na výstavě ukázali, co
se naučili prostřednictvím ukázek technik sebeobrany. Na místě byli pedagogové školy
a zároveň studenti 4. ročníků, kteří poskytovali informace všem zájemcům o studium.
Představovali konkrétní předměty, podávali obecné informace o škole i její vybavení. Věříme,
že prezentace naší školy proběhla velmi úspěšně a přivede velký počet uchazečů, kteří se
rozhodli pro práci a poslání práce ve zdravotnictví, opravdu vědomě.

Zdroje:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/schola-pragensis.
www.scholapragensis.cz/

