
Bc. Adéla Vlčková 
 

 

 

 

 

Dovednosti 
 

• Řidičský průkaz - Sk. B 

• Manuálně zručné činnosti – vyrábění, tvoření 

• Hra na klavír – začátečník 

• Anglický jazyk – B2 

• Německý jazyk – A1 

• Administrativní práce 

• Práce s MS Office 

• E-mail, MS Outlook 

 
Pracovní zkušenosti 

 

9.8.2021 – 31.8.2022 

Učitelka mateřské školy/ Mateřská škola Družstevní, Zlín 
Přímá výchovně vzdělávací činnost, práce s dětmi 4-5 let 

 

12/2018–7/2021 

Prodavačka / ROSSMANN, spol. s.r.o. - Zlín 
Brigáda – pomocné práce na prodejně, v kanceláři, vybalování zboží, práce na pokladně 

 

7/2015–11/2018 

Servírka / Devítka – restaurace a bowling – Zlín 
Brigáda 

 
 

Vzdělání 

 

září 2018/2019 – červen 2021 

Bakalářský stupeň vzdělání / Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlíně – Fakulta  humanitních studií 
Obor: Učitelství pro mateřské školy – zakončeno Státní závěrečnou zkouškou  

 
 

září 2013 – červen 2017 

Maturita / Střední průmyslová škola Zlín 
Obor: Ekonomika ve stavebnictví – zakončeno maturitní zkouškou 

 
 

Praxe 
Učitelka v mateřské škole – Firemní školka Oskárek, Otrokovice (Praxe - listopad 2020) 

- Výchovně vzdělávací činnost 
 

Podlesí I., 5319, Zlín, 76005 
Česká republika 

739449913 

adelavlckova1@seznam.cz 
 

mailto:adelavlckova1@seznam.cz


     Pomocný učitel – Mateřská škola J. Jabůrkové, Otrokovice (Týdenní praxe) 

- Výchovně vzdělávací činnost podle stanovených postupů a pokynů učitele 

Pozorování, záznamy z edukačních činností 

- Univerzitní mateřská škola Qočna – Zlín 
- Mateřská škola J. Jabůrkové – Otrokovice 

 

 

Semináře 

Kulatý stůl – environmentální výchova v současnosti 

Vybrané aktivizační metody v kontextu konceptu STEM I. – UTB, FHS – Zlín 

- Seminář byl realizován v rámci projektu OPVVV „Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní 
přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ.“ 

Vybrané aktivizační metody v kontextu konceptu STEM II. – UTB, FHS – Zlín 

- Seminář byl realizován v rámci projektu OPVVV „Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní 
přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ.“ 

 

 

Zájmy 

Plavání, tenis, jízda na kolečkových bruslích, jízda na kole, výlety a cestování, četba knih 
  



 


