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Strukturovaný profesní životopis

Osobní údaje:
Mgr. et Bc. Jana Žaludová
Narozena: 16. 6. 1977 v Hradci Králové
Trvalé bydliště: Čechova 342, 547 01 Náchod
tel.: 608 531 222
e-mail: zaludova.jana@seznam.cz

Dosažené vzdělání:
2005 – 2009

UK Praha, Fakulta pedagogická, obor Školský management

2003 – 2004

CVKHK Funkční studium pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení I.

2002 – 2004

UK Praha, Fakulta pedagogická, rozšiřující studium speciální pedagogiky – logopedie

1995 – 2000

UK Praha, Fakulta pedagogická, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

1990 – 1995

Gymnázium Trutnov

Pracovní zkušenosti:
3/2011 – doposud – OSVČ
JOB, o. s. – lektorka a mentorka DVPP, projektová manažerka OP VK
In Puncto Education
Poradenské a konzultační středisko pro strategický rozvoj ve vzdělávání vzniklo v dubnu roku 2011 za
účelem poskytování odborných poradenských a vzdělávacích služeb subjektům z oblasti školství.
Odborný garant, manažer projektu, věcný manažer grantových a IpO projektů pro školy a školská
zařízení a neziskové organizace.

Pracovní zkušenosti - pedagogická praxe:
12/2013 – doposud – příspěvková organizace: Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
-

zástupkyně ředitele

10/2003 – 10/2010 – příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres
Trutnov
- ředitelka, statutární zástupce
9/2003 – 10/2003 – příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres
Trutnov
- učitelka
9/2000 – 8/2003 – Základní škola V Domcích, Trutnov
- učitelka, 1. stupeň ZŠ

Lektorská praxe:
2006 – doposud lektorka, mentorka, konzultantka JOB, o.s – dílčí semináře, mentorské výcviky,
lektorský výcvik
2010 – NIDV lektorka projektu Personální řízení
2005 – 2015 – CVKHK, PAU, SSS Hodonín
- lektorka dílčích seminářů
Semináře pro učitele: tvorba ŠVP, zavádění inovativních metod do vyučování, práce s nadanými žáky,
týmové školení pedagogických sborů, aktivizační metody pro předškolní vzdělávání
Semináře pro vedení škol: práce s ŠVP, hospitace v práci ředitele školy, hodnocení pedagogických
pracovníků, učitel začátečník, týmové školení pedagogických sborů ZŠ i SŠ
2006 – 2008 – OS JOB, Erudice: projekt Integrovaná tematická výuka a Projektové vyučování
- lektorka pro oblast pražských škol
2005 – 2007 – NIDV Národní program Koordinátor
- lektorka
Ostatní pracovní zkušenosti:
4/2008 – 12/2008 Dům zahraničních služeb MŠMT
- hodnotitelka žádostí administrovaných Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy
10/2010 - 4/2011 příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov
projektová manažerka projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ Bernartice, registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.1.05/03.0064

10/2010 – 12/2012 Občanské sdružení JOB
metodička v projektu OPVK: Vzduchoplavec Kráčmera, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/08.0006
1/2012 – 6/2014 Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Odborný garant a věcný manažer v projektu OPVK: Zavádění komplexního systému DVPP do
praxe škol, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.43/01.0025
1/2012 – 12/2013 Základní školy Trivium Plus o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou
Odborný garant v projektu OPVK: Akademie v labyrintu přírody, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.20/01.0033
5/2012 – 2/2014 Občanské sdružení JOB
Manažerka projektu, tvůrce metodického manuálu v projektu OPVK: Inovace pro tým lektorů
- Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.10/003.0001, součástí mentorský výcvik
5/2012 – 12/2012 Město Náchod
Odborný garant v projektu OPVK: Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických
pracovníků námi zřizovaných MŠ, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015
5/2014 – 6/2015 JOB, o.s
Manažerka projektu, lektorka, mentorka v projektu OPVK: Otevíráme dveře pro nové lektory
a mentory, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134

Publikační činnost:
ŽALUDOVÁ, Jana. „Samostudium jako nástroj dalšího profesního růstu
pedagogů“. Vedení školy v praxi. Manažerské dovednosti I. r. 6, 2009, s. 1-28. ISSN 1801-8343.
Další znalosti:

řidičský průkaz skupiny B
uživatelská znalost PC – MS Word, Excel, PowerPoint, Internet

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, německý jazyk – úroveň: mírně pokročilá

Osobní profil: odborné znalosti v oboru pedagogika a management škol, komunikační schopnosti,
flexibilita, schopnost rozhodovat se, řešit problémy a nést zodpovědnost, ochota dále se vzdělávat a
profesně růst

Zájmy: hra na klavír, zájmová mimoškolní práce s dětmi – vedení pěveckého sboru,

