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Vzdělání
          9/2011 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – státní 

zkouška - učitelství anglického jazyka pro střední školy; studium                    
v rámci celoživotního vzdělávání

2000 – 2005 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
- učitelství pro 2. stupeň základní školy, anglický jazyk a český jazyk

1993 – 1998 Obchodní akademie v Pelhřimově

Pracovní zkušenosti
od 8/2020 ZŠ Easy Start, s. r. o.

- školní asistentka, lektorka anglického jazyka, vedoucí kroužků 
Reálie anglicky mluvících zemí a Příprava na Cambridgeské zkoušky

2008 – 2/2020 Asahi Brands Europe, a. s.
- specialista zákaznického servisu

2005 – 2008 SABMiller Europe: International Brands
- asistentka ředitele exportu a exportního oddělení

2 – 6/2005 Grundschule im Beerwinkel, Berlín, Německo
- asistentka při výuce cizích jazyků (angličtiny) na základní škole v 
rámci projektu Evropské unie „Socrates, Comenius 2.2.B“

9 – 12/2004 Jazyková škola Extern, Plzeň
- lektorka pomaturitního kurzu anglického jazyka

6 – 8/2003 Au-pair, Anglie

7/1999 – 9/2000 Pacovské strojírny – Trading, s. r. o.
- asistentka generálního ředitele

Kurzy:
5/2021 Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problémovém věku 

4/2021 Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávání 

4/2021 Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových 
materiálů - deskové a online hry distančně a prezenčně

3/2021 Rozvoj informatického myšlení na 1. st. ZŠ

3/2021 Náměty pro výuku angličtiny online na 1. stupni ZŠ

3/2021 Digitální technologie ve výuce cizích jazyků

2/2021 Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků

2/2021 Péče o nadaného žáka na 1. stupni ZŠ

12/2020 Rodina a zvířata v hodinách anglického jazyka 



Jazykové znalos  ti  
anglický jazyk: pokročilý
německý jazyk: mírně pokročilý
ruský jazyk: základy
španělský jazyk: základy

Ostatní znalosti a dovednosti:
Hra na zobcovou a příčnou flétnu
Státní zkouška z psaní na stroji a obchodní korespondence
Řidičský průkaz sk. B

Zájmy:
Cizí jazyky, literatura, hudba, tanec, divadlo
Cestování, výlety do přírody, rekreační sport – jóga, kolo, lyže
Různé přístupy k výchově, vzdělávání a zdraví


