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Profil 

Pedagogika je obor, který mě velmi zajímá a mám ambice se v něm i nadále vzdělávat a rozvíjet. 

V tomto oboru již mám zkušenosti, kdy jsem dobrovolně asistovala na ZŠ Město Libavá ve výtvarném 

kroužku pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Marie Šímové. V roce 2021 jsem absolvovala také 

Studium pro asistenty pedagoga. Na ZŠ Komenská 68, Nový Jičín jsem absolvovala praktickou část 

tohoto kurzu u paní Mgr. Renaty Pavlicové ve třídě 1.B. Práce asistenta pedagoga mě velmi zaujala, a 

ráda bych se v ní nadále realizovala. 

 

Jsem komunikativní, přátelská, flexibilní a kreativní. Mám ráda činorodou práci, kde můžu uplatnit své 

myšlenky a nápady na zlepšení. Mám ráda lidové tradice a aktivně se podílím na výrobě dekorací. Baví 

mě propojovat různé formy umění jako je „výtvarno“, tanec, divadlo a hudba. V oblasti umění a 

kultury mám výborný přehled, který si ve volných chvílích rozšiřuji. Pravidelně sleduji program 

novojičínského kulturního centra a v rámci možností akce ráda navštěvuji.  

 

Nyní jsem zařazena do projektu ,,Pro snadnější návrat na trh práce“, v rámci kterého má 

zaměstnavatel možnost získat na mě dotaci na mzdu po dobu 6 měsíců. 

Pracovní zkušenosti 

2021 Základní škola Komenského Nový Jičín Asistence pedagoga 

• asistence při výchovné činnosti dětí a žáků 

• individuální práce s dětmi 

• výuka žáků podle osnov a pokynů 

• spolupráce s pedagogy 

 

2018-2019 HARYSERVIS s.r.o., recepční na ubytovně Marii v Olomouci 

• příjem a evidence hostů, kontrola dokladů 

• pokladní činnosti včetně vedení účetní evidence 

• předávání pokynů spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům 

 

2017-2018 ZŠ a MŠ Město Libavá p. o., asistentka ve výtvarném kroužku 

• individuální práce s dětmi a žáky 

• spolupráce s pedagogem 

• výroba dekorací a keramiky na Vánoční jarmark, výroba masek a rekvizit na masopust, přípravy 

na Velikonoce 

• organizace skupinových aktivit v přírodě (příprava na Pálení čarodějnic) 



2017-2018 Vojenské lesy a statky s.p., strážná 

• kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel 

• pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů 

• vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních 

a vedení stanovené evidence 

 

2015-2017 Martianum s.r.o., prodavačka na čerpací stanici Shell, Vražné  

• vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb 

• poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností 

• poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi 

 
 

Vzdělání a kurzy 

2021 Marlin s.r.o. Uherské Hradiště 

• kurz Studium pro Asistenty pedagoga  

• praktická část absolvována na Základní škole, Komenská 68, Nový Jičín, asistent 

pedagoga  

• kurz Motivační a kariérové poradenství (Nenásilná komunikace, Transakční analýza, 

technika S.A.L.V.E, Human Design, Hollandova typologie) 

2010-2014 Střední umělecká škola v Ostravě, Poděbradova 33 

• obor: Užitá a umělecká malba, státní maturitní zkouška 

• praktická část absolvovaná v Divadle loutek v Ostravě, asistentka výtvarníka (výroba kulis 

a dekorací pro divadelní představení) 

 

Další schopnosti a dovednosti 

• MS Office (Word, PowerPoint) 

• fotografické programy Adobe (Photoshop, InDesign) 

• aplikace pro videokonference (Zoom, Google Meet, Windows Teams) 

• anglický jazyk - mírně pokročilá znalost 

• organizační schopnosti 

• schopnost pracovat samostatně  

• dobrovolnické aktivity 

• potravinářský průkaz 

 

 

 

 

 

 

V Novém Jičíně dne 1.6.2021 



Portfolio 

Velikonoční dekorace, kraslice                                                   Velikonoční věnce  

 

    

 

 

 

 

 

 

Nástěnná dekorace macramé, ,,DUHA“ 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Adventní věnec  

 

 

 

 

Ubrousková technika na kameni 

 

 

 

 

                                                                                                   Skupinová práce Zvířátka na fantaskní krajině,   
                                                                                                             tempera na plátně 
                                                                                                      

  



Triptych Sny, akryl na plátně 

 ,,Mucha“                                                                                                   ,,Maska“                                                                                            

 

 

 

                                                                 ,,Kobra a užovka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barokní zátiší, olej na plátně                                                     Koláž ,,Psice“, akryl na plátně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ,,Samotářka“, akryl na plátně 

                                                                                                        

 

 

 

 

,,Vodnář“, akryl na papíru 

 

 

 

 

                                                                                             ,,Podzim“ krajinomalba, vosk na dřevotřísce 

 

                                                                                                                   


