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ZŠ Brno, Svážná 9
- učitelka M, Z
- třídní učitelka
- vedoucí předmětové komise matematiky a informatiky
ZŠ Vlachovice
- učitelka M, Z, Nj
- třídní učitelka
Pedagogická fakulta Masarykova univerzity v Brně
Obor učitelství 2.stupně ZŠ, matematika - zeměpis
Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
Specifika práce s dyslektiky na 2. stupni
Zlaté století astronomie
Kurz k RVP pro ZŠ
Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku
Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku
Matematika pod širákem (environmentální výchova)
Finanční gramotnost v kostce
Dyskalkulický žák na 2. stupni ZŠ
Tvorba rovnic ve Wordu nejen pro výuku matematiky
Efektivní využití internetu ve výuce zeměpisu
Přechod od aritmetiky k algebře
Rozšíření praktických znalostí učitelů ZŠ a SŠ s prací v MS Office
Práce s diferencovanou třídou
Inspirace pro učitele – matematická gramotnost
Rozvoj čtení a čtenářských dovedností

Znalosti a dovednosti
-

Výuka i třídnictví v dyslektických třídách (8 let)
Tvorba speciálních výukových materiálů a pomůcek pro dyslektické třídy
Aktivní spolupráce s PPP a SPC
Práce s dvěma druhy interaktivních tabulí a tvorba vlastních výukových materiálů
Praktická a terénní výuka matematiky i zeměpisu
Diferencovaná výuka v matematice
Vedení zájmových kroužků (cvičení z matematiky, základy fotografování)
Tvorba učebních plánů, ŠVP, IVP i podpůrných opatření pro žáky s vyšetřením z PPP
Nákup a správa učebnic pro 2.stupeň
Vedení několika sbírek pomůcek (M, Z, učebnice)

Jazykové znalosti:

Německý jazyk: základní státní zkouška (SJŠ Brno, 1997)

PC dovednosti:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Teams
Bakaláři
Activ Software, Smart pro interaktivní tabule
Zoner Photo Studio

Zájmy
Cestování, horská turistika, fotografování, literatura a divadlo, výroba keramiky.

