Mgr. Kateřina Žežulová
Osobní údaje:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa:
Telefon:
Email:

Kateřina Žežulová
15.2.1966
Plzeň
Topolská 748
537 05 Chrudim
775 661 502
zezulovakaterina@seznam.cz

Průběh zaměstnání:
5/2012 – 2/2014

5/2014 – 6/2015

2010 – dosud

2003 – dosud
2001 – 2008
1998 – 2001
1996 – 1998
1993 – 1996
1990 – 1993
1987 – 1990

JOB,o.s. – Mentorka, lektorka
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 projektu mentorský výcvik
JOB, o.s. – Mentorka, lektorka
Lektor, mentor v projektu OPVK: Otevíráme dveře pro nové lektory a
mentory, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
Pedagogický konzultant a kouč v projektu Pomáháme školám
v úspěchu (koučink a mentoring vedení školy a učitelů, péče o jejich
profesní růst, který vede ke zkvalitnění práce celé školy, organizace a vedení
seminářů a workshopů, monitoring vzdělávacích potřeb vedení školy a
učitelů, zajišťování jejich dalšího vzdělávání atd.)
Lektorka vzdělávání dospělých
Školní inspektorka – Česká školní inspekce - Pardubický inspektorát
Ředitelka Základní školy Horní Bradlo, okres Chrudim
Učitelka Základní školy Seč, okres Chrudim
Učitelka Základní a mateřské školy při nemocnici v Chrudimi
Mateřská dovolená
Učitelka a vychovatelka v Základní škole při Fakultní nemocnici v Praze 10

Vzdělání:
1993 - 1996
1988 - 1992
1985 - 1987
1981 - 1985

PFUK Praha – postgraduální studium – speciální pedagogika (specializace
psychopedie, somatopedie)
PF UK Praha - učitelství pro 1. stupeň ZŠ + Tv - magisterské
SPgŠ Litomyšl – pomaturitní studium – obor vychovatelství
Gymnázium J. Ressela Chrudim
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Profesní aktivity:
Lektorka v oblasti profesního růstu ředitelů, zástupců ředitelů a
učitelů, (témata: hodnocení zaměstnanců a hodnocení žáků, konstruktivní
komunikace, aktivní metody učení, vedení školy, jak zvyšovat kvalitu ve
škole, podpora vnitřní motivace, vedení rozvojového a hodnotícího
rozhovoru se zaměstnancem, externí a interní mentoring, koučink)
Lektorka JOB, o.s.
Lektor NIDV – školitel akcí na zakázku
Účastník a lektor Národního projektu Koordinátor
Členka lektorského týmu ústřední školní inspektorky – lektorka v projektu
„Škola a Česká školní inspekce“
Lektorka v projektu „Příprava školních inspektorů v oblasti školních
vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání“
Členka odborné komise ústřední školní inspektorky pro vývoj inspekční
metodiky pro hodnocení školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem
Lektorka v projektu JOB, o.s. – „Integrovaná tematická výuka a tvorba
projektů“
Další znalosti a dovednosti:
Absolvování ročního výcviku Gestalt kouč (2012-2013)
Absolvování výcviku mentorských dovedností v rozsahu 72 hodin (2010) a
v rozsahu 24 hodin (2012)
Absolvování vzdělávání v oblasti typologie osobnosti MBTI v rozsahu 32
hodin (2012)
Absolvování praktického výcviku „Manažerské dovednosti“(2009)
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – úroveň B1
Ruský jazyk – základní komunikační rovina
Počítačové znalosti:
MS Windows, MS Office - Word, Excel, PowerPoint – velmi dobře
Internet, sociální sítě – pokročilý
Absolvování úvodního a dvou volitelných modulů Školení poučených
uživatelů v rámci SIPVZ – Projekt I – informační gramotnost
Řidičský průkaz:
Řidičský průkaz skupiny A, B – aktivní řidič
Osobní předpoklady:
Organizační schopnosti, kreativita v řešení problémů, odpovědnost a
komunikativnost, schopnost týmové spolupráce, samostatnost, snaha o stálý
profesní růst – mám zájem učit se nové věci a nebojím se nových výzev.
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Osobní zájmy:
Sport (cyklistika, lyžování, vodáctví, turistika, volejbal), kultura, hudba,
zpěv, hra na kytaru

V Chrudimi dne 12. 5. 2015
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