
Mgr. Kateřina Jungová 

 

Vzdělání 

2002 – 2006 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni – obor Učitelství 
 pro 1. stupeň, specializace výtvarná výchova; zakončeno diplomem. 

1998 – 2002 SOŠ pedagogická Karlovy Vary – obor Předškolní a mimoškolní 
 pedagogika, specializace výtvarná výchova; ukončeno maturitní zk. 

 

Pracovní zkušenosti 

01 – 08 2015 MŠ Drobeček: učitelka ve třídě předškoláků 

2006 – 2009 Základní škola Martina Luthera v Plzni: třídnictví 2. a 3. třída, vedení 
 kroužku výtvarné výchovy 

V rámci praxe:  náslechové i výstupové hodiny v mateřských školách, školních 
 družinách, dětském domově a školách 

Práce v oboru volnočasových aktivit: účast na třech letních dětských táborech (2x vedoucí, 1x 
hlavní vedoucí) a jednom zimním dětském táboře (hlavní vedoucí) 
 

Ostatní 

Matematika podle prof. Hejného:  Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro 
začátečníky, seminář na pilotní škole Hejného metody (17. ZŠ v Plzni), Konference pro 
učitele 1. stupně nakladatelství Fraus 

Semináře: Práce s talentovanými žáky, Využití her při výuce s integrovanými nadanými 
žáky, Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost, Zábavné vyučování na 1. stupni, Hry 
s pohádkovými příběhy, Čtenářské dílny, Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti, 32 hodin 
kurzu AJ (úroveň B1), Rozvoj matematické gramotnosti v praxi, Jak pečovat o žáky 
mimořádně nadané, Netradiční a zážitkové hry v TV, Já autor, Barevná čeština aneb ilustrace 
nejen pro zpestření výuky na 1. stupni, Konference pro učitele 1. stupně (Fraus), Když na 
matematiku nemám buňky, Hodina matematiky v distanční výuce 

Počítače:  Word, Excel, Power Point, tvorba jednoduchých web. stránek, interakt. tabule 

Jazyk:  AJ na komunikační úrovni, NJ pasivně   
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