Mgr. Hana Paušová
•

Ředitelka v Základní škole Easy Start s.r.o. od 1.9.2011

Vzdělání:
9/2010 – 4/ 2011 – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských
zařízení NIDV Plzeň
2000 - 2001 - studium na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogická fakulta
obor: Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1.st. ZŠ
1996 - 1999 - studium na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogická
fakulta obor: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
1990 - 1996 - studium na Karlově univerzitě v Praze, Pedagogická fakulta obor:
Učitelství pro MŠ – specializace Alternativní modely předškolní výchovy
specializace Speciální pedagogika
- z obou státní zkoušky
1983 - maturita na Střední pedagogické škole v Praze obor:
Vychovatelství
1982 - maturita na Střední pedagogické škole v Praze obor:
Učitelství pro MŠ
1980 - maturita na Gymnáziu v Benešově u Prahy
Kurzy:
2/2022 Jak na nové RVP
11/2021 Učíme komunikativně a zážitkové aneb jak na novodobé pojetí výuky ČJ na 1.stupni
10/2021 Inspekční činnost na školách
9/2021 Setkání výchovných poradců
11/2018 Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol
10/2018 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
4/2018 GDPR srozumitelně a prakticky
12/2017 Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení

4/2017 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních
7/2016 Letní týdenní škola s metodou Hejného na 1.stupni ZŠ – pokročilí Praha Barrandov MH
10/2015 Inspekční činnost na ZŠ
3/2013 - 2/15 Kurz AJ /CLIL III/ na úrovni B1 podle SERR
9/2009 – 6/2011 Zdokonalovací jazykově – metodický kurz AJ pro učitele ZŠ úroveň B1
9/2015 Čtenářské dílny v souvislosti s vyhlášením výzvy č.56 v rámci OPVK
6/2015 Setkání s Hejného metodou - pokročilí
3/2015 Konference pro učitele 1.stupně
3/2015 Rozvoj matematické gramotnosti v praxi HM
11/2014 Praktický seminář k metodě CLIL - modernizace výuky
12/2013 Matematické prostředí HM – Krokování a schody
10/2013 Matematika jinak HM
9/2013 Metody k rozvíjení matematické gramotnosti HM
5/2013 ŠVP změny a realizace ve výuce
3/2013 Přemýšlení a matematika 1 aneb Nebojme se učit jinak HM
3/2013 Přemýšlení a matematika 2 aneb Geometrie v novém HM
10/2012 Čtení a psaní genetickou metodou
11/2011 – Jazykové hry v hodinách českého jazyka pro 1.stupeň ZŠ
11/2012 – Hospitační a kontrolní činnost v mateřské škole
08/2011 – Využití interaktivní tabule ve vyučování
08/2011 – Letní prožitkové školy dílen / metodologie práce/
03/2011 – Primární prevence úrazů dětí a mladistvích
09/2010 – 6/2012– metodický kurz AJ pro učitele My Little English
1998, 2001, 2003 - týdenní kurzy pro učitele angličtiny ve Sv. Janu pod Skalou
1996 - 1999 - Tříleté studium pro počáteční vyučování anglického jazyka v MŠ a na 1. stupni ZŠ
zakončené závěrečnými zkouškami opravňující k výuce cizího jazyka na MŠ a ZŠ

1992 - 1993 - org. The British Council v Plzni
Vzdělávací program MEJA – rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele ZŠ a MŠ
Množství vzdělávacích akcí typu Angličtina pro nejmenší, Písničky a hry v anglickém jazyce pro děti v MŠ
atd.
2000 - 2001 - specializační kurz pro pokročilé specifické poruchy učení
2000 - kurz Metoda dobrého startu
1997 - náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití arteterapeutických
a relaxačních prvků
Kurzy dramatické a pohybové výchovy
Kurzy Zdravá škola a zdravá mateřská škola
1992 - 1993 - kurz logopedie
Čtení a psaní genetickou metodou – Klett
Praxe:
1.9.2010 – současnost – ředitelka/učitelka v Základní škole Easy Start s.r.o.
1.7.2010 - 31.8.2012 – ředitelka v MŠ Drobeček s.r.o.
1.9.2009 - 30.6.2010 – učitelka na 21. Základní škole v Plzni
1.9. 2007 - 30.6.2009 - zástupce ředitele v 1. Soukromé jazykové ZŠ Karlovy Vary
1.9. 1995 – 31.8. 2007 - ředitelka ZŠ a MŠ Útvina
1.9.1990 – 31.8.1995 - ředitelka MŠ Útvina
1.9.1989 – 31.8.1990 - učitelka MŠ Toužim
1.9.198 – 31.8.1989 - učitelka ZŠ Krásné Údolí
1.9.1983 – 11.1984 - vychovatelka ŠD Abertamy
1.9.1982 - 31.8.1983 - učitelka MŠ Abertamy
Od roku 1990 učitelka a lektorka anglického jazyka pro předškolní děti a děti mladšího školního
věku

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – středně pokročilý
Ruský jazyk – pokročilý

Další schopnosti a dovednosti: PC – uživatelsky psaní na počítači –
pokročilý organizace práce na pracovišti, vedení potřebných
dokumentací atd.

