Strukturovaný profesní životopis – Mgr. Jindřich Monček
Osobní údaje:
Jméno a příjmení, titul:
Adresa:
Datum narození:
Národnost:
Telefon:
e-mail:

Jindřich Monček, Mgr.
Školní 73, Pňov – Předhradí
5.12.1964
česká
607752815
jindrichmoncek@seznam.cz

Vzdělání a kurzy:
2012 – dosud, Občanské sdružení JOB Týniště n. O., „Inovace pro tým lektorů – Sekce vzdělávání ve školství
Občanského sdružení JOB“;
2009 – 2010, O.s. JOB Týniště n. O., Erudis, o.p.s. Praha, Kurz mentoringu v rámci projektu „Podpora základních škol
při zavádění vyuč. metod rozvíjejících KK žáků“, 56 hod.;
2007 – 2011, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Školský management, bakalářské studium; pozn.
odložené obhájení bakalářské práce a vykonání státní zkoušky;
2005 – 2009, Kritické myšlení o.s. Praha, Letní školy kritického myšlení, Doubravka 2005, Popelná 2006, Oucmanice
2007, Babice 2008, Brejlov 2009, 300 hodin;
2007, Občanské sdružení JOB Týniště n. O. a Erudis o.p.s. Praha, Kurz pro lektory v rámci projektu „Projektové
vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění
a realizace ŠVP ZV“, 72 hodin;
2006, INFRA, s.r.o. Stareč, Rozšíření lektorských dovedností a kompetencí v oblasti lektorské činnosti pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, 40 hodin;
2006, Kritické myšlení o. s. Praha, Efektivní vzdělávání dospělých, kurz lektorských dovedností, 96 hodin, kvalifikace
mezinárodně certifikovaný lektor Kritického myšlení;
2005 – 2006, Národní institut dalšího vzdělávání Praha, Koordinátor tvorby školních vzdělávacích programů, 40 hodin;
2004, Pedagogické centrum Praha, Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I, 84 hodin;
2002 – 2003, Kritické myšlení o. s. Praha – Základní kurz kritického myšlení, 100 hodin;
2001 – 2003, SPIN Praha – Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Základní výcvik ve VTI, 250 hodin, kvalifikace VTI
trenér;
2000 – 2003, Česká hudební společnost, Letní školy hudební výchovy v Rychnově nad Kněžnou, 168 hodin;
1989 – 1995, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Studium učitelství
pro 1. Stupeň základní školy, zaměření na HV.

Zaměstnání:
2013 – dosud – Člověk v tísni, projekt Varianty, vedoucí projektu
2007 – 2013 ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk, ředitel školy;
2002 – 2007, ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk, statutární zástupce ředitele školy;
2007, Občanské sdružení JOB Týniště n. O. a Erudis o.p.s. Praha, lektor projektu Projektové vyučování a integrovaná
tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV;
2005 – dosud, Kritické myšlení o. s. Praha, lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení;

2003 – dosud, SPIN Praha – Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR; certifikovaný videotrenér;
2001 – 2002, Základní škola Na Valech Poděbrady, učitel 2. Stupně;
1992 – 2001, Základní škola Vrané nad Vltavou, Praha – západ, učitel 1. A 2. Stupně;
1990 – 1992, Základní škola Davle, okres Praha – západ, učitel 1. Stupně;

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – slovem i písmem, úroveň B1;
ruský jazyk – slovem i písmem, úroveň A1;

Znalosti a dovednosti:
Spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi v rámci podpory zavádění nových metod do vzdělávání,
zaměření na metody aktivního učení, metodiku výuky v oblasti čtenářské gramotnosti, integrované tematické výuky a
projektového vyučování.
Spolupráce na tvorbě dokumentu „Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol“ a „Meta-evaluační kritéria“ jako člen
pracovní skupiny „Principy autoevaluace z externího pohledu“ projektu „Cesta ke kvalitě“.
Příležitostná publikační činnost ve čtvrtletníku Kritické listy, časopisu Škola a rodina
a Učitelské noviny.
Vystoupení na konferencích „VI. Otevřená konference SKAV,o.s. 244.2008 Praha“ (příspěvek v konferenčním sborníku)
a „Svoboda NaŽivo 2012“ Praha (příspěvek na YouTube „Jindřich Monček na Svobodě NaŽivo 2012“).

