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Vzdělání: 

2015 – 2017   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 

 Centrum celoživotního vzdělávání, Obor: Studium pro výchovné poradce 

 

2004 – 2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta  

 Obor: Specializace v pedagogice – školský management, bakalářské studium Bakalářská práce - 

Image a public relations základní školy 

 

1999 – 2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta 

 Obor: Učitelství pro I. st. základní školy – magisterské studium  

 

1987 – 1991 Střední pedagogická škola v Ústí nad Labem 

 Obor: Učitelství pro mateřské školy - maturita 

 

Kurzy: 

2010 Základní kurz znalosti Montessori pedagogiky, Praha 

 

Praxe: 

2010 – 2012 Soukromá školka s prvky Montessori pedagogiky, Teplice – ředitelka, učitelka 

2007 – 2013 Lektorka vzdělávacích programů Go Kids! pro děti 0- 6 let 

2007 – 2011 Neurasoft, s.r.o. – Ředitelka distribuční sítě pro ČR a SR 

 (vzdělávací programy pro děti 0 – 6 let – www.gokids.cz ) 

2001 – 2017 ZŠ Proboštov, Proboštov u Teplic -  učitelka 1.st. ZŠ (v průběhu  např. metodik 1. st., 

koordinátor ICT, koordinátor ŠVP) 

1996 – 2001 ZŠ Plynárenská, Teplice – učitelka 1.st. Z 

1995 – 1996 B. F. kontakt, pobočka Teplice – personální manager 

1991 – 1995 MŠ Unčínská, Teplice – učitelka MŠ 

 

Další pracovní zkušenosti 

 

Spolupráce s nakladatelstvím Didaktis (www.didaktis.cz) 

 autorka Početníčku pro 3. ročník – pracovní sešit k procvičování Matematiky v 3. ročníku 

 spoluautorka učebnicové řady matematiky pro 3. ročník ZŠ nakladatelství Didaktis (učebnice, pracovní 

sešity, metodická příručka pro učitele) 

 spoluautorka učebnicové řady matematiky pro 4. ročník ZŠ nakladatelství Didaktis (učebnice, pracovní 

sešity, metodická příručka pro učitele) 

 koordinátor a vedoucí lektorského týmu nakladatelství Didaktis 

 lektorka seminářů – „Škola jinak, ale jak“ (nakladatelství Didaktis) 

  

 

 

http://www.gokids.cz/


Spolupráce se vzdělávací společností Go Kids! (www.gokids.cz) 

 Spoluautorka semináře a pracovního sešitu, manuálu pro lektory „Rozvoj emoční inteligence pro děti  0 – 3 

roky“ 

 lektorka certifikačních kurzů pro instruktory „Program Baby Signs – znaková řeč pro batolata“, 

„Znakujeme se zpěvem a hrou I a II“ a program „Rozvoj emoční inteligence – cesta ke spokojenosti a úspěchu 

(0-3 roky)“ 

 lektorka kurzů pro rodiče  „Program Baby Signs – znaková řeč pro batolata“, „Znakujeme se zpěvem a hrou I 

a II“ a „Rozvoj emoční inteligence – cesta ke spokojenosti a úspěchu (0-3 roky)“ 

Lektorství seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 akreditace MŠMT „Třídní pravidla na 1. Stupni ZŠ“ 

 akreditace MŠMT „Genetická metoda čtení v moderním pojetí výuky“ 

 akreditace MŠMT „Image a public relations základní školy“ (pod PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, TP) 

 akreditace MŠMT „“Obyčejnost“ jako cesta k výtvarnému vnímání“  

 akreditace MŠMT „Výuka matematiky na 1. stupni v souladu s RVP“ 

 akreditace MŠMT „Třídní archiv aneb vzpomínky na školu v novém kabátě“ (pod Pedagogickým 

centrem Ústí nad Labem o.p.)  

Spolupráce s MAS Cínovecko a EDUin: 

 Otevřená hodina matematiky dle Hejného metody 

ZŠ Proboštov 

 tvůrce projektů SIPVZ  MŠMT v rámci dotačního programu „ Nadstandard ICT“ 

 koordinátor projektu „DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE” – Výzva č. 51 (MŠMT)  

 zavedení a výuka genetické metody čtení v 1. třídě (na škole již jedenáctým rokem) 

 zavedení nové metody matematiky tzv. Hejného metoda 

 zavádění nových inovativních prvků do výuky (projekty, práce s interaktivní tabulí, alternativní metody ve 

výuce využívány např. prvky z Montessori pedagogiky, kritického myšlení apod.  

 nadstandardní práce a komunikace s žáky a rodiči 

 osvědčení o účasti na mnoha seminářích a kurzech v rámci DVPP 

 

Jazykové znalosti: 

angličtina – středně pokročilý, němčina – základy, ruština – zkouška typu A 

 

Jiné znalosti a dovednosti 

PC: Microsoft Office pokročilý 

 software Bakaláři pokročilý – správce školního systému  

                            software pro interaktivní tabule pokročilý 

 

Řidičské oprávnění: „B         


