Zuzana Zapletalová
724852827
zvargova@seznam.cz
Kralice na Hané, okres Prostějov

Představení
jsem asistent pedagoga a ráda bych v tomto oboru pokračovala, případně administrativní práce

Praxe
10/2021 - 08/2022

asistent pedagoga
Mateřská škola Brodek u Přerova

09/2020 - 08/2021

školní asistent
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
školní asistent

03/2020 - 06/2020

asistent pedagoga
ZŠ Brodek u Přerova
asistent pedagoga 6.ročník

01/2020 - 02/2020

chůva pro děti od jednoho roku
Jesle Mrňousek Prostějov
chůva 1+

09/2019 - 11/2019

asistent pedagoga
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
asistent pedagoga

03/2019 - 08/2019

školní asistent
MŠ Moravská 30, Prostějov
školní asistent

09/2009 - 02/2019

pokladní
Tesco Stores ČR a. s.

10/2008 - 11/2008

praktikantka
Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Burget
Plná zodpovědnost pro sekretářku v advokátní kanceláři

05/2008 - 06/2008

praktikantka
Okresní soud v Prostějově
Zařazování spisů, třídění spisů, zapisování spisů do sešitu, zapisování
spisů z diktafonu do Pc

10/2007 - 11/2007

praktikantka
Město Prostějov, odbor správy a zabezpečení - centrální spisovna, náměstí
T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov
Skartace a archivace spisů z Městského úřadu v Prostějově

05/2007 - 06/2007

praktikantka
Město Prostějov, Stavební úřad, náměstí T.G.Masaryka 12-14, 796 01
Prostějov
Kopírování, doručenky, písemnosti

10/2006 - 11/2006

praktikantka
Město Prostějov, Koncepce a rozvoje města, náměstí T.G.Masaryka 12-14,
796 01 Prostějov

Znalosti a dovednosti
Jazyky:
Čeština (výborná)

Angličtina (středně pokročilá)

Němčina (mírně pokročilá)

Dovednosti:
MS Word

MS Excel

MS Outlook

gymp

výpočetní technika

škola

cestování

rozhodnutí

sport

fotografování

keramika

MS PowerPoint
rodina
práce s lidmi

práce s dětmi

organizování dětských bazárků – www.modrykonik.cz

HTML Editor

aktuální dění
komunikace

vaření

internet
přátelé

vytváření smluv

Řidičský průkaz:
B

Vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
2019 - 2019

Schola education Prostějov
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Studium pro asistenty pedagoga, akreditace č.j. MŠMT-25976/2016-25

2005 - 2009

Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Palacké
1380/19, 750 02 Přerov 1 - město
Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Certifikáty a školení
2019

osvědčení-studium pro asistenty pedagoga
akreditace č.j. MŠMT-25-976/2016-25

2010

ZFP Akademie
Základní seminář, metody obchodního jednání, stavební spoření, penzijní
připojištění

Koníčky a záliby
výpočetní technika

sport

rodina

aktuální dění
komunikace

vaření

přátelé

cestování

fotografování

práce s lidmi

keramika

práce s dětmi

organizování dětských bazárků – www.modrykonik.cz

škola

písemnosti administrativy

