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Vzdělání 
2012–2016  Středoškolské vzdělání s maturitou v oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most. 

 

2016–2021  Vysokoškolské vzdělání v oboru Učitelství pro první stupeň 

základní školy na Západočeské univerzitě.  

 

Pracovní zkušenosti 
Absolvování praxí na střední škole: 

 Mateřská škola Račetice  

 Školní družina Vilémov 

 ZŠ a MŠ Radonice – speciální třída 

Absolvování praxí na vysoké škole: 

 Průběžná náslechová praxe 

 Náslechová praxe v 1. ročníku 

 Asistentská praxe 

 Bloková výstupová praxe 

 Souvislá praxe ve 3. ročníku formou online výuky 

 

Jazykové znalosti 
Anglický jazyk – pokročilá úroveň  

Německý jazyk – začátečník 

 

Specifické znalosti a počítačové znalosti 
MS Office (Word, Excel, Powerpoint) - pokročilá úroveň 

Smart Notebook – pokročilá úroveň 

 

Vlastnosti a schopnosti 
Myslím si, že k profesi učitelky mám potřebné vlastnosti, které budu s 

radostí dále rozvíjet. Jsem komunikativní, cílevědomá, spolehlivá a 

zodpovědná. Umím jasně a srozumitelně předávat znalosti žákům a vhodně 

je motivovat. Pečlivě si organizuji vlastní práci, a i práci žáků. Mám 

zkušenosti s vedením žáků a udržováním kázně ve třídě, avšak zároveň i s 

vytvářením příjemného klimatu ve třídě. Ráda vymýšlím nové aktivity do 

hodin, vytvářím celodenní nebo dlouhodobé projekty. Plánuji se i nadále 

sebevzdělávat a seberozvíjet. 

 

Osvědčení 
Absolvování vzdělávacího programu Škola Hejného metody na 1. stupni 

ZŠ (zaměření: 1. stupeň – začátečníci 3. – 5. ročník). 

 

Absolvování vzdělávacího programu Škola Hejného metody na 1. stupni 

ZŠ (zaměření: 1. stupeň – mírně pokročilí 3. – 5. ročník). 

 

 

 

  

   
 

 
   

 

 
   

  

   

   



  

 

 

Kurzy 
 

Absolvovala jsem plavecký a vodácký kurz na střední škole. Během studia 

na Západočeské univerzitě jsem absolvovala cyklistický a turistický kurz. 

 

Webináře 

 

Online seminář – Soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

 

Online webinář – Když na matiku nemám buňky 

 

Online webinář k hudební výchově – Cestování po kontinentech III – Asie, 

Evropa 

 

Online webinář – Zpíváme s radostí - 3 efektivní kroky, jak naladit děti na 

vyučování 

 

Online webinář – Aktivity nejen do hodin matematiky 

 

Online webinář – Digitální kompetence 

 

 

 
 
 


