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učitelka 1. stupně  

Školní vzdělání 

2013 – 2019 ZČU, Fakulta pedagogická, 

 Učitelství pro1. stupeň ZŠ 

2009 – 2013 Obchodní akademie Plzeň 

 

Praxe 

2014 hosteska pro autosalon (Algon Plus Auto) – 

dětský den, hosteska na dětském dnu 

(ELFETEX spol. s. r. o.) 

2017 zástup za učitelku v mateřské škole (MŠ 

Chlumčany) 

2018 – 2019 asistentka pedagoga (ZŠ Merklín, Plzeň-jih) 

2019 doučování dětí 1. stupně 

2020 - současnost učitelka 1. stupně (ZŠ Easy Start s. r. o.) 

 

Kurzy a semináře 

11/2019 Jak na matematiku, aby děti bavila 

 (Hejného metoda) 

5/2020  Učíme děti, nebo matematiku? 

  (online kurz) 

5/2020  Robot Emil – úvod do konstruktivistické  

  výuky IT na 1. stupni ZŠ (online kurz) 

8/2020 Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ 

 (mírně pokročilí 1. – 3. ročník) 

11/2020 Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ - 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 

gramotnost (webinář) 

11/2020 Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ 

rukama a manipulacemi (wenbinář) 

12/2020 Práce s chybou ve výuce matematiky 1. 

stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu 

porozumění (webinář) 



12/2020 Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ 

(webinář) 

1/2021 Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ (webinář) 

3/2021 Hodnocení při online výuce (webinář) 

4/2021 Konference FRAUS pro učitele 1. stupně 

on-line 

6/2021 Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v 

učivu matematiky na 1. st. ZŠ. (webinář) 

8/2021       Letní škola aneb Jak na moderní výuku na 

1. stupni ZŠ 

11/2021      Témata nové Informatiky: Informační 

systémy (webinář) 

12/2021      Základy algoritmizace a programování 

(webinář) 

4/2022       Digitální gramotnost v matematice - 

robotika, algoritmizace (webinář) 

4/2022       Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale 

jen zdravé a nezdravé stravování (webinář) 

4/2022       Konference pro učitele 1. stupně 

8/2022       Letní škola aneb Jak na moderní výuku na 

1. stupni ZŠ 

 

Jazykové znalosti 

německý jazyk středně pokročilý 

anglický jazyk mírně pokročilý 

 

Další zkušenosti a znalosti 

hra na klavír začátečník 

MS Office (Excel, Word, PowerPoint, ...) pokročilý 

kurz závěsný systém (TRX) 

kurz balanční podložky (BOSU) 

řidičský průkaz (typ B) 

 


