
Ž I V O T O P I S   
 
 
 
Dosažené vzdělání: 
2019 – 2021 (přerušeno) 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 
Tělesná výchova a Český jazyk 
 
2015 - 2019 
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 
maturitní zkouška: Český jazyk, Anglický jazyk, Pedagogika, Písemná práce s obhajobou 
 
2013 - dosud 
Základní umělecká škola Lovosice 
Hra na bicí nástroje 
 
 
Doplňkové kurzy: 
2022 – Hlavní vedoucí táborů 
2022 – Drumben kurz 
2020  - Turistický kurz v přírodě 
2019 - Zdravotník zotavovacích akcí 
2018 - Řidičský průkaz skupiny B 
2017 - Turistický kurz 
2016 - Peer program kurz 
2016 - Lyžařský kurz 
2015 - Plavecký kurz 
 
 
Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk - začátečník 
 
 
Počítačové znalosti: 
Microsoft Excel – základy  
Microsoft Word – středně pokročilý 
Microsoft PowerPoint – středně pokročilý 
 
 
Praxe: 
 
2022 
Základní škola Easy Start 
Vychovatelka školní družiny. 
 
Lektor v tanečním studiu Fitdanceart 
Taneční přípravka 3-6 let, Fly yoga pro děti, Fly yoga pro dospělé 
 
2021 - 2022 
MŠ Malý svět Plzeň 
Učitelka předškolních dětí. 
 
2022 
Český hudební tábor mládeže 



Zdravotník na letním táboře a výpomoc v bicí sekci. 
 
Tábor s Tiktokery 
Zdravotník na letním táboře. 
 
 
2021 
Agentura HAUL 
Zdravotník na letním táboře. 
 
2020 
Kovotour plus cestovní kancelář 
Doprovodný personál na léčebně-ozdravném pobytu v Bulharsku (Mořský koník). 
 
Agentura HAUL 
Zdravotník na letních táborech a školách v přírodě a realizační tým na letních táborech. 
 
2019 
Základní škola a Mateřská škola Velemín 
Měsíční souvislá pedagogická praxe v rámci studia na Střední škole pedagogické, hotelnictví a 
služeb v Litoměřicích. 
 
Agentura HAUL 
Vychovatel a programový vedoucí na školách v přírodě, realizační tým na letních táborech a 
zdravotník na letních táborech a školách v přírodě. 
 
2018 
Agentura HAUL 
Programová vedoucí na školách v přírodě a realizační tým na letních táborech. 
 
Agentura HAUL 
Vychovatelka a programová vedoucí na škole v přírodě v době pedagogické praxe v rámci studia 
na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. 
 
Agentura PAC 
Vychovatelka na škole v přírodě v době pedagogické praxe v rámci studia na Střední škole 
pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. 
 
2017 
Agentura HAUL 
Vychovatelka na škole v přírodě a oddílová vedoucí na letních táborech. 
 
Mateřská škola Čížkovice 
Asistentka paní učitelky v době pedagogické praxe v rámci studia na Střední škole pedagogické, 
hotelnictví a služeb v Litoměřicích. 
 
2016 
Agentura HAUL 
Praktikantka na školách v přírodě a na letních táborech. 
 
Mateřská škola Čížkovice 
Asistentka paní učitelky v době pedagogické praxe v rámci studia na Střední škole pedagogické, 
hotelnictví a služeb v Litoměřicích. 
 
Zájmy: 

• Hra na hudební nástroje (bicí nástroje, zvonkohra, xylofon, tympány, klavír, kytara) 
• Zpěv (sólový i sborový) + souborová hra 



• Jízda na kole, lední a kolečkové brusle, cestování, četba knih z 2.světové války 
• Tanec (Fly yoga, Aerial Hoop ,Aerial Hoop Choreo, Contemporary dance, Jazz dance, 

Balet, Fitbalet, Pilates) 
• Věrný fanoušek hokejového týmu HC Verva Litvínov 
• Dobrovolný hasič u SDH Měrunice – v požárním sportu na pozici pravý i levý proud 
• Jakákoliv práce s dětmi 
• Od roku 2018 vytvářím programy pro školy v přírodě a pro tábory 

 
 
 
 
 

 


