
Eva Košarišťanová, Mgr.

Datum narození: 12. dubna 1994 

Místo trvalého pobytu: Guntramovice 95, 747 87 Budišov nad Budišovkou, aktuálně bytem 

Bohdašice 36, 342 01 Dlouhá Ves 

Mobil: 775 494 784 

Email: kosaristanova.e@seznam.cz 

Zaměstnání: 

01.02.2021 – 31.01.2023 – sociální pracovník, veřejný opatrovník Městský úřad Moravský 

Beroun

01.07.2020 – 31.01.2021 – sociální pracovník, Odbor sociálních věcí, Statutární město 

Olomouc

01.09. 2019 – 31.07.2020 – asistent pedagoga, Fakultní základní škola Hálkova, Olomouc 

1.4. 2019 – 31. 8. 2019 – školní asistent, Základní škola Budišov nad Budišovkou 

1.9. 2016 – 31. 8. 2017 – asistent pedagoga, Základní škola Budišov nad Budišovkou 

Vzdělání: 

2017 – 2019 – Univerzita Palackého v Olomouci – Speciální pedagogika – magisterské 

studium 

2013 - 2017 - Univerzita Palackého v Olomouci, Speciální pedagogika – bakalářské studium 

2009 - 2013 - Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava, Přírodovědné lyceum – 

maturita

Další dovednosti: 

Anglický jazyk: středně pokročilý 

Německý jazyk: začátečník 

Řidičský průkaz: skupina B - aktivní řidič 

MS Office: uživatelská znalost 

OKnouze/OKslužby: uživatelská znalost 

Kurzy, semináře: 

Akreditované programy: 

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi 

Dítě ohrožené internetovým prostředím – vstup do problematiky 



Neviditelné děti – práce s dětmi vězněných rodičů 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

Specifika práce s romskou rodinou 

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení – souvislost, výpočty kritéria 

Řešení konfliktních situací 

Správní řád od A do Z 

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení 

správního a přestupkového řízení 

Syndrom vyhoření (úvod do problematiky) 

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí 

Vzdělávání úředníků: 

Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC 

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti – obecná část, veřejné opatrovnictví, sociální práce

Neakreditované kurzy: 

Bezpečnost a sociální vyloučení – Kdo žije v sociálně vyloučených lokalitách 

Otázky dokumentace v sociální práci 

Prevence kriminality v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami 

Excel pro začátečníky a mírně pokročilé 

Zájmy: 

Kultura, hudba


