Mgr. Veronika Vošická

Vzdělání
2007 - 2012

09 – 12/2009

2003 – 2007

Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta
studijní program: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (magisterský obor)
University of Plymouth
studijní program: Erasmus, Učitelství pro 1. stupeň
-měsíční praxe na základní škole

Masarykovo gymnázium, Plzeň
studijní program: živé jazyky (anglický a německý jazyk)

Pracovní zkušenosti
2012 – 2013
2010 – 2012

2008 - 2010
zákazníky

2009

06-08/2008
2008

Eco outdoorsports – The North Face, Vancouver
zkušenosti s prodejem, jednání se zákazníky, zásobování

CEZ Customer Service Ltd. – Tellia call plc, Pilsen
řešení dotazů energetického charakteru, změna smluvních údajů,
reklamace a nároky na náhradu, Vytváření a archivace smluv,
reklama na nové produkty, použití SAP programu, denní komunikace se
zákazníky

Ardeco interior s.r.o, Pankrac
administrativní asistent, každodenní kontakt s anglicky mluvícími
54. Mateřská školka, Plzeň - Doubravka
vedoucí keramického kurzu
Au-pair
Anglie

LDT Pnětluky
vedoucí na dětském letním táboře

Kurzy a certifikáty
Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy

2021

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

2021

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ
Barevná čeština aneb ilustrace jako zpestření výuky
Seminář k dětské józe a psychomotorice u dětí

2021

2019

2017

• Využití psychomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
• Využití jógové relaxace a psychomotoriky pro uvolnění a zlepšení koncentrace u dětí
mladšího školního věku
Tvořivé pokusohraní

2016

Exkurze do moderní literatury pro děti mladšího školního věku
Specifické poruchy chování a práce s dětmi s ADHD
Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek
Co pomůže dětem s dyslexií a dysgrafií v hodinách ČJ
Čtenářské dílny 2015 Učím /se/ ráda v 1. třídě

2015
2015

2015

2014

Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her
H- mat Letní škola s metodou Hejného na 1. st. ZŠ

2016

2014

21 7. – 24.7. 2014

V rámci studia na VŠ - zkušenosti a vědomosti v oblasti výuky čtení genetickou a
analyticko-syntetickou metodou, pedagogické praxe a asistentka pedagoga.

Jazyky
Angličtina – aktivní (mluvená i psaná)

Dovednosti
Počítáčové dovednosti

Další dovednosti

SAP, MS Office, Internet

řidičský průkaz (typ B)
hra na klavír, flétnu
fotografie (kurz portrétní fotografie)

