
VZDĚLÁNÍ

Masarykova Univerzita Brno – navazující Mgr.
2021-2023 (předpokládaný rok ukončení)- Aktuální
Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce mikro – poradenství
 
Univerzita Hradec Králové – dokončení Bc.
2018-20212018-2021
Pedagogická fakulta, obor Sociální patologie a prevence
Státní závěrečná zkouška z předmětů - Sociální pedagogika, 
Psychologie, Trestní právo, Sociologie

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
2014 - 2018 
obor Bezpečnostně právní činnost
Maturitní zkouška – právo, český jazyk, anglický jazyk, Maturitní zkouška – právo, český jazyk, anglický jazyk, 
bezpečnostní a střelecká příprava, odborná praktická zkouška

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A PRAXE

Včelka sociální služby o.p.s., sociální pracovnice HPP
18/8 2021- 28/04 2022
(+praxe v přímé péči u klientů)

PRAXE
Nomia, z.ú. - Hradec KrálovéNomia, z.ú. - Hradec Králové
2020
psychologická poradna pro oběti násilí – praxe (78 hodin) 

CEDR Pardubice o.p.s. 
2020 
Centrum denních aktivit – praxe (39 hodin)

brigáda SAM 73 APPAREL s.r.o. Hlinsko
2017-20202017-2020
práce s pokladnou, komunikace se zákazníky, obsluha na prodejně

odborná praxe na Městském úřadě v Hlinsku
2017
administrativa, řešení blokových pokut

KURZY

Kurz první pomoci
Kurz „Domácí násilí na seniorech“ - Iva Bandžuchová, SKP Centrum (4 hodiny)Kurz „Domácí násilí na seniorech“ - Iva Bandžuchová, SKP Centrum (4 hodiny)
Kurz “Hranice a práce s limity” - Most ke vzdělání (8 hodin)
Kurz “Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb” 
- Seduca (8 hodin)
Kurz “Duševní hygiena a relaxace v péči o osobu blízkou” - (2hodiny)

PROFIL

Datum narození: 28. 04. 1999

Trvalé bydliště: ČSA 315, 
Hlinsko v Čechách 539 01
/Miřetice 175, 539 55

VLASTNOSTI

Považuji se za nekonfliktního,Považuji se za nekonfliktního,
zodpovědného a pečlivého člověka,
s pozitivním přístupem.
Dokážu se rychle učit a ráda pracuji 
v rámci týmu, ale i samostatně.

KONTAKT

TELEFON:
736 233 963736 233 963

E-MAIL:
michaela.ch736@gmail.com

JAZYKY
Anglický jazyk – středně pokročilý
Německý jazyk – základní

POČÍTATOVÉ ZNALOSTI

InternetInternet
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
MS Teams, MS Outlook, Email, Gmail, 
Google Drive, Skype

JINÉ

Řidičský průkaz sk. B

BC. MICHAELA CHMELÍKOVÁ


