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•

Lektorka anglického jazyka v ZŠ Easy Start s.r.o.

•

Lektorka anglického jazyka pro rodiče

•

Vedoucí letních anglických kurzů

•

Vedoucí kroužků AJ angličtina hrou, anglické reálie, čtení v AJ metodou Synthetic phonics,
vedoucí kroužků vědecké pokusy, šikovné makovice,příprava na cambridgeské zkoušky,
figurková školička

Vzdělání:

09/2006 – 01/2011 studium na Masarykově Univerzitě v Brně, Pedagogická fakulta
Obor: lektorství angličtiny, udělen titul Bc.
09/2004 – 09/2011 studium na Masarykově Univerzitě v Brně, Právnická fakulta, udělen titul Mgr.
11/2004 Jazyková škola Karlovy Vary – státní jazyková zkouška z anglického jazyka
09/2000 – 06/2004 - Gymnázium Karlovy Vary

Praxe:
09 /2009 dosud Metodické vedení pedagogů MŠ Drobeček pro oblast výuky AJ, výroba a příprava
materiálů pro výuku
09/ 2015 - školení lektorů společnosti Kroužky pro vedení kroužku Vědecké pokusy
06/ 2015 - spolupráce na novém Deníku - Vědecké pokusy - Začínající vědec
11 / 2014, 11/ 2015 - prezentace vlastních didaktických pomůcek a materiálů inspirovaných
Montessori metodou pro MŠ a ZŠ na prodejní výstavě "Rosteme pro život" Praha
červen 2014 - vedení metodického semináře k učebnici Baa, Baa, Black Sheep (učíme se anglicky s
písničkou) pro učitele MŠ (Oxford Bookshop)
2014 - vydání vlastní učebnice, metodické příručky a listáře pro výuku AJ v MŠ: Baa, Baa, Black Sheep
(učíme se anglicky s písničkou) - Megabooks
09/2011 – dosud – Lektorka AJ v ZŠ

01/2009 – 2014 – Výuka angličtiny v MŠ, vedení odpoledních kurzů AJ pro děti, výuka kurzů AJ pro
dospělé, tvorba metodických materiálů
9/2012 – dosud vedoucí kroužku šikovné makovice, figurková školička , vědecké pokusy ,anglické
realie, synthetic phonics – výuka čtení v angličtině, angličtina hrou
03/2007 – současnost - Soukromá výuka angličtiny (v rodinách a firmách)
07/2008 – 09/2008 - Praxe v advokátní kanceláři
07/2007 – 09/2007 - Praxe v advokátní kanceláři
09/2005 – 09/2006 - Pracovní pobyt ve Velké Británii
09/2000 – 06/2005 - Vedoucí kroužku šikovné ruce, piano v MŠ a ZŠ
Práce asistentky v denním dětském provozu
06/2004 – 09/2004 - Pracovní pobyt ve Velké Británii
06/2003 – 09/2003 - Pracovní pobyt ve Velké Británii (au – pair)

Ostatní kurzy:
7/2016 – Letní prázdninová škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro pokročilé
5/2016 – Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat
5/2016 Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 2
11/2015 English Book Day with Cambridge P.A.R.K
10/ 2015 Teaching Englih – Upper Primary
10/2015 Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů
6/2015 Setkání s Hejného metodou
6/205 Monitorovací semináře projektů Parnerství škol Comenius
5/2013 Semináře k vedení projektů Partnerství škol Comenius
03/2012 – vzdělávací program Express Way of Learning (with Craig Huxley)
02/2012 – Mensa NTC Learning I. – vstupní školení k metodě
09/2010 – 2013 metodický kurz AJ pro učitele MŠ
03/2010 – metodický seminář INFOA – Bringing leasing to life with Happy Hearts, Primary Language,
Access Projects, Reading for comprehension

10/2010 – konference The Cambridge Day
09/ 2006 – 07/2006 – ESOL – English for Speakers of Other Languages – Londýn 09/2003
- Státní jazyková zkouška z anglického jazyka

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – profesionální (slovem i písmem)
Německý jazyk – středně pokročilý

Další schopnosti a dovednosti:
PC – uživatelsky: Word, Excel, Internet, e-mail; psaní
na počítači – pokročilý
Klavír, housle, zobcová flétna, zpěv sólový i sborový, ruční práce všeho druhu

