
Jméno: Mgr. Renata Zajícová
Telefon: +420 777 878 477
E–mail: renezajic@seznam.cz

VZDĚLÁNÍ

09/2005–06/2010 Technická univerzita v Liberci 
 Přírodovědně–humanitní a pedagogická fakulta Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 
 Obor: Německý jazyk – Tělesná výchova 

10/2008–07/2009 Technická univerzita v Drážďanech 
 Studijní pobyt v rámci studia na Technické univerzitě v Liberci
 Obor: němčina jako cizí jazyk 

09/2004–09/2007 Karlova univerzita v Praze
 Fakulta tělesné výchovy a sportu
 Obor: Tělesná výchova a sport s trenérskou 
 specializací (gymnastické sporty)

07/2007 Freie Universität Berlin
 intenzivní jazykový kurz 
 v rámci grantu od organizace DAAD při studiu 
 na Technické univerzitě v Liberci 

09/2003–06/2004 Soukromá jazyková škola Prague Language Center
 jednoleté pomaturitní studium: němčina – angličtina
 (zakončeno zkouškou First Certi� cate in English–FCE)

02/2004–6/2004 Goethe Institut v Praze
 přípravný kurz na německou zkoušku ZMP
 (zakončeno zkouškou ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung)

09/1999–06/2003 Gymnázium Voděradská v Praze (zakončeno maturitní zkouškou)

09/1990–06/1999 ZŠ Kodaňská v Praze (nyní ZŠ Karla Čapka)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Z OBLASTI PEDAGOGIKY

09/2011–06/2017 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, 101 00
 učitelka německého jazyka a tělesné výchovy 
 v rámci výuky spoluorganizace na výměnných pobytech 
 v Německu a účast na projektu Comenius se studenty, 
 i sama v rámci celoživotního vzdělávání 

09/2011–02/2014 Jazyková škola Bohemia Institut, Tuklatská 3/2105, P–5 
 lektorka německého jazyka

08/2013 opatrovnice a lektorka na letním mezinárodním táboře v Bayreuthu 
 „Europäisches Tre� en“

09/2009–06/2011 ZŠ Kladská (Základní škola s rozšířenou výukou jazyků), Kladská 1, Praha 2
 učitelka německého jazyka a tělesné výchovy
 v rámci výuky spoluorganizace na výměnných pobytech žáků v Německu

09/2010–03/2011 Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kladská
 lektorka aerobiku, učitelka němčiny

07/2009, 07/2010, 07/2012 Initiative Rumänien e.V.
 dobrovolná pracovnice na dětském táboře v Rumunsku

02/2009–06/2009 Německé muzeum hygieny v Drážďanech průvodkyně školních skupin 

11/2008–02/2009 Aerobic & Tanzwerkstatt Dresden e.V.
 lektorka dětského aerobiku 

 Fitness centrum Hanky a Báry Šulcové
 trenérka sportovního a � tness aerobiku, instruktorka dětského aerobiku

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Anglický jazyk dobrá znalost slovem i písmem (First Certi� cate in English – FCE)
Německý jazyk velmi dobrá znalost slovem i písmem (státnice z NJ na Technické univerzitě v Liberci, 
 Zentrale Mittelstufenprüfung na Goethe Institut)

 Životopis


