
ŽIVOTOPIS (Curriculum Vitae) 

 

Jméno a příjmení:  Mgr. Taťána LAKOMÁ 

Adresa:   Tyršova 1342 

                               Vizovice 763 12                            

Telefon:   +420 737 370 111 

Email:    tatana.lakoma@centrum.cz 

Datum narození:  6. listopadu 1986 

 

Dosažené vzdělání: 

* Vysokoškolské na OU v Ostravě: celoživotní vzdělávání (dokončeno v r. 2017) 

 Obor: Učitelství 1. stupně ZŠ 

 Titul: Mgr. 

 

* Vysokoškolské na UP Olomouc: magisterské studium (dokončeno v r.2013) 

Obor: Předškolní pedagogika (se zaměřením na management a řízení MŠ) 

Titul: Mgr. 

 

* Vysokoškolské na UP Olomouc: bakalářské studium (dokončeno v r. 2010) 

Obor: Speciální pedagogika předškolního věku  

Titul:  Bc. 

 

* Středoškolské s maturitou (dokončeno v r. 2006) 

Soukromá střední škola pedagogická a sociální s.r.o. Zlín  

Obor: Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku  

 

Zaměstnání: 

01/2021 – současnost (úvazek DPP) 

Mateřské a rodinné centrum Beruška 

 Pozice: Učitelka (chůva)  

06/2020 – současnost 

OSVČ pro společnost OVB  

 Pozice: Finanční poradce 
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09/2016 – 31.8.2020 (úvazek DPP) 

Soukromá střední škola pedagogická a sociální s.r.o. Zlín 

Pozice: Učitelka odborné praxe v MŠ 

            Učitelka studentů dálkového studia (Seminář Úvod do praxe) 

09/2015 – 31.8.2019 (od 05/2017 na MD) 

Univerzitní mateřská škola Qočna Zlín (MŠ při UTB) 

Pozice: Učitelka (u předškoláků s nadstandartním programem) 

09/2014 – 06/2015 

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace  

Pozice: Učitelka 1. stupně ZŠ (11/2014 – 06/2015) 

Pozice: Asistentka pedagoga na 1. stupni (09/2014 – 10/2014) 

09/2010 – 08/2014 

Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace 

Pozice:  Učitelka 

 

Praxe: 

* V rámci studia  od r. 2003 - 2010 

MŠ běžného typu, MŠ logopedická, MŠ pro zrakově postižené, MŠ speciální  

* Školní družina 

* V zaměstnání od r. 2010 + práce v oboru i po celou dobu rodičovské dovolené 

* Dlouholetou praxi mám i ve vedení praxí středoškolských studentů  

a vysokoškolských studentů pedagogických oborů 

 

Dovednosti a osvědčení, kurzy, školení: 

Pohybové hry s hudbou (2010) 

Diagnostika dítěte předškolního věku (2011)  

Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky (2011)  

Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole (2013) 

Každoroční setkání logopedických asistentek okresu Zlín 

Specifika sluchového vnímání u dětí s  vývojovou dysfázií (2012) 

Zimní pobyt v přírodě, Letní sportovně – turistický kurz, Výtvarný kurz  

Kurz protidrogové prevence pro děti 2.stupně ZŠ (Centrum prevence Zlín) 

Kurz první pomoci  

Hra na flétnu, klarinet 

Hra na klavír 


