
PAVLA SÝKOROVÁ 
   

 

  
Datum narození: 10. 2. 1969 |  
Adresa: Paseky 651, Želechovice nad Dřevnicí 763 11 |  
Telefonní číslo: 731408681 |  
e-mail: chrpa.pavla@seznam.cz 
 

  

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 
     

 1991 - 1993 Vychovatelství pro domovy mládeže, MU Brno 

 1987 - 1989 SZŠ, pomaturitní kvalifikační studium, RTG laborant 

 1983 - 1987 Gymnázium Kroměříž 

PRAXE 
  

2019 - 2021 · Vychovatelka ve školní družině v ZŠ Racková, školní asistentka, vedení 
kroužků – Badatelský, Neboj se a zkus a S chutí do toho.  

2010 - 2019 · Lektor preventivních programů, vedení táborů pro rodiny, vedení 
příměstských táborů, volnočasové aktivity – tvoření  a hry pro předškolní 
děti a rodiče, tvořivé víkendy pro maminky a dcery na posílení vztahu, 
CPR Zlín 

2007 - 2010 · Vychovatelka ve školní družině a učitelka v MŠ, Lidečko 

1999 - 2007 · Instruktor cvičení rodičů s dětmi, Instruktor lyžování předškolních a 
mladších školních dětí, Tvoření dětí na prvním stupni ZŠ, Horní Lideč a 
Lidečko, vedení pobytových táborů 

1994 - 1999 · Vychovatelka v Naději, Otrokovice 

1993 - 1994 · Vychovatelka v ÚSP pro TPM Kociánka, Brno 

1990 - 1993 · Dobrovolnická služba v ÚSP pro TPM Kociánka, Brno 

1989 - 1993 · MÚNZ Brno, radiologický laborant 
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SCHOPNOSTI 
  

 

 

JAZYKY 

čeština mateřský jazyk 
Němčina            mírně pokročilý 
Ruština              mírně pokročilý 

KURZY A OSVĚDČENÍ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Akreditovaný kurz školení hlavních vedoucích táborů, YMCA Praha 

Pěstounství – přípravný kurz, Praha 

  Kurz MŠMT Metodika cvičení rodičů s dětmi, Brno 

Vzdělávací akreditovaný kurz Respektovat a být respektován, Zlín 

Kurz dobrovolníka v pastorační péči v nemocnici, Zlín 

Dvouletý formačně – vzdělávací kurz Animátor rodin, Hostýn 

Roční katechetický kurz, Brno 

Roční teologický kurz, Brno 

Vstupy do škol, Olomouc, Brno, Luhačovice 

Akreditovaný kurz lektora, Zlín 

   

OSTATNÍ ZÁJMY 
  

 • rodina, práce na zahradě, pes 

• sport - lyžování, plavání, cyklistika, turistika, cvičení na 
balonech, ping-pong 

• četba, ruční páce – háčkování, paličkování, malování na 
hedvábí, tvoření, šití, pletení z papíru, bylinky, zero 
waste, pečení frgálů 

• Řidičský průkaz sk. B 
 

 

 

 


