
 

ŽIVOTOPIS 

 

Základní údaje 

 

Jméno:   Bc. Michaela Kolářová 

Datum narození: 14. 6. 1998 

Bydliště:  Sušilova 269, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 

Email:   missakolarova@seznam.cz 

Telefon:   +420 739 487 611 

 

Vzdělání 
 

2018 – 2021 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

Bakalářský stupeň studia 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

 

2016 – 2018 Podnikání 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

 

2013 – 2016  Kuchař/číšník 

   Střední vzdělání s výučním listem 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 

 

Pracovní zkušenosti 

 
listopad 2020 – 2021   Pečovatelka  

    Domov pro seniory Lukov 

- Základní péče, aktivity se seniory, emocionální a psychická podpora 

 

Reference: Kamila Gabrhelíková, tel.: + 420 739 532 334 

 
2019 (srpen) – 2020 (říjen)  Servírka 

Kavárna u Růženky 

- Práce za barem, baristka, prodej doplňkového zboží, obsluha ve 

zmrzlinovém stánku 

 

Reference: Lucie Javoříková, tel.: +420 776 700 196 
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2015–srpen 2019  Servírka 

Angello pizza 

- Práce za barem, catering 

 

Reference: Robert Novák, tel.: +420 774 355 355   

 

2015 (1 měsíc)   Výpomoc v hotelu 

Alpenhof Hotel (Steinhaus am Semmering, Rakousko) 

- Servírka, práce za barem, housekeeping, úklid hotelu, 

                                               pomocná síla v kuchyni 

 

2014 (2 měsíce)  Servírka 

Aparthotel Rialto & Haus Esplanade (Binz, Německo) 

    - Debaras, roznášení objednávek 

 

Jazykové dovednosti       
Čeština   mateřský   

Angličtina  středně pokročilý 

Němčina  pasivní 

 

 

Počítačové dovednosti      
Microsoft Word výborné     

Microsoft Excel  dobré    

Microsoft PowerPoint velmi dobré 

Internet/email  výborné 

 

Pracovní dovednosti 
Zodpovědnost, psychická odolnost vůči stresu, loajalita, spolehlivost, komunikační a organizační 

dovednosti, flexibilita, schopnost pracovat v týmu 

 

Zájmy 
Hudba, cestování, barmanství, vaření, pečení, latté art, procházky v přírodě/houbaření, práce se 

zvířaty  

 
     

  

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise dávám v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi Vaší společnosti. A to na dobu evidence v 

databázi uchazečů, nejdéle po dobu 1 roku, pokud sám nepožádám dříve o zrušení této evidence. 

 

Bc. Michaela Kolářová       Bystřice pod Hostýnem, 29.11.2020 


