
Životopis

Jméno a příjmení: Mgr. Michal Knitl 
Datum narození: 29. dubna 1987
Místo narození: Olomouc
Státní příslušnost: Česká
Národnost: ČR
Rodinný stav: ženatý
Adresa trvalého bydliště: U Fortny 2158, 68801, Uherský Brod
Telefon: +420 776 039 093
E-mail: michalknitl@seznam.cz

Vzdělání:
2012 – 2015 UP PřF, navazující magisterské studium, obory Učitelství biologie pro SŠ

a Učitelství geologie a ožp pro SŠ
2008 – 2011 UP PřF, bakalářské studium, obory biologie – geologie a ožp
2002 – 2006 Střední lesnická škola Hranice, obor lesnictví

Pracovní historie:
3/2015 Lektor na Zoologické expedici pro pedagogy MŠ
5/2015 Lektor na Botanické expedici pro pedagogy MŠ
6/2014 – 8/2016 Pedagog v lesním dětském klubu Bažinka v Horce nad Moravou – vedoucí

pedagog,  vedoucí  příměstských  táborů  a  pobytových  táborů  pro  rodiče  s
dětmi

9/2016 – 1/2018 Koordinátor lesního dětského klubu Bažinka v Horce nad Moravou
3/2018 – 1/2019 Pedagog v SVČ a DVPP Doris, na pracovišti středisko ekologické výchovy

Švagrov
3/2019 – 2/2020 Lektor  výukové  sekce  v  Sluňákov  –  centrum  ekologických  aktivit  města

Olomouce, o.p.s., lektor programů pro školní skupiny, koordinátor programů
pro  dětská  a  mateřská  centra  (smlouva  na  dobu  určitou  –  záskok  za
mateřskou)

8/2020-současnost Pedagog  na  Katolické  ZŠ Uherský Brod  –  třídní  učitel,  kariérní  poradce,
výuka Př, F, Ch, Pč

Další zkušenosti:
2000 – 2009 aktivní člen vedení skautského oddílu – práce s dětmi ve věku 6 – 16 let
7/2011 – 12/2012 celková péče o osobu blízkou

Kurzy, osvědčení:
◦ profesní  kvalifikace  „Chůva  pro  děti  do  zahájení  povinné  školní

docházky“ (kód profesní kvalifikace 69-017-M)
◦ kurz  „Prevence  agresivity  u  školních  dětí“  (akreditační  číslo  MSMT-

1015/2015-1-90)
• kurz lesní pedagogiky (základní seminář lesní pedagogiky na SLŠ Hranice)
• seminář pro pokročilejší tvůrce a lektory programů environmentální výchovy

pro  školy  -  „Tvorba  her  v  environmentální  výchově“  (pořadatel  SSEV
Pavučina)

• kurz „Letní škola pro pedagogy LMŠ“
• vzdělávací kurzy skautského hnutí



• kurz první pomoci
• řidičský průkaz sk. B
• kurz práce s přenosnou řetězovou pilou a křovinořezem

Jazyky: anglický jazyk – pokročilý

Práce s počítačem: Dobrá uživatelská znalost operačních systémů Windows, kancelářských sad
MS Office a Open Office, grafických programů Photoshop a Corel Draw

Ostatní: psaní všemi deseti

Zájmy: psychologie/psychoterapie
fotografie
botanika/bylinkářství
turistika/horolezectví


