Životopis
Osobní údaje
Jméno
Datum narození
Adresa
Tel. číslo
E-mail

Bc. et Bc. Kristýna Zezulová
4. 4. 1994
Eleonory Voračické 6, 616 00 Brno, Česká republika
+420 732 405 984
k.zezulova@centrum.cz

Pracovní zkušenosti
září 2020–dodnes

částečný učitelský úvazek na ZŠ náměstí Míru Brno (zejm. český a anglický
jazyk, intervence žáků, výuka češtiny pro cizince)

září 2018–2020

asistent pedagoga, ZŠ náměstí Míru Brno

Vzdělání
od září 2021

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Navazující magisterské
studium: Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol /
Učitelství německého jazyka pro základní školy

červen 2021

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Lektorství německého jazyka,
bakalářský titul

únor 2020

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Český jazyk a základy
společenských věd se zaměřením na vzdělávání, bakalářský titul

2009–2013

Biskupské gymnázium Brno
maturitní zkouška: český jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd,
zeměpis

2000–2009

Cyrilometodějská církevní základní škola Brno

Dobrovolnictví
2013–2014

Emmanuel School of Mission, Altötting, Německo
Osobnostně-formační dobrovolnický projekt s garancí Lateránské univerzity;
kurzy a training (komunikace, základy psychologie, prezentační dovednosti
etc.); příprava a realizace projektů pro různé věkové i sociální skupiny;
samostatný, proaktivní přístup i spolupráce s jinými organizacemi; práce v
mezinárodním týmu – důraz na spolupráci a adaptibilitu, vzájemnou toleranci
a respekt k odlišnému způsobu myšlení a fungování; komunikace v němčině.

2010–2019

Skautská vedoucí, 2. dívčí oddíl Severky Brno, YMCA skaut
Pořádání dětských táborů; aktivní účast ve skautském oddíle (týdenní a
víkendové setkávání s dětmi, příprava her, zázemí); organizace skautského
plesu.

Certifikáty a kurzy
září 2014

intenzivní jazykový kurz němčiny, Würzburg, Německo

duben 2013

Certifikát hlavního vedoucího tábora
Kurz proběhl pod záštitou YMCA ČR, osvědčení vydalo MŠMT.

listopad 2012

Kurz činného člena YMCA
Kurz byl zaměřen na historii sdružení YMCA, vedl k efektivnímu uplatňování
znalostí pro praktickou práci s dětmi ve skautu.

Jazykové znalosti
Angličtina
Němčina
Španělština

B2
C1
základní, pasivní znalost

Další dovednosti
Řidičský průkaz skupiny B
MS Office

Soft skills
komunikativnost, kreativita, asertivní a milé jednání, organizační schopnosti, flexibilita, zodpovědnost,
práce v týmu, ochota učit se nové věci a dovednosti, improvizace

