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Přes dvacet let je učení mým povoláním i posláním. 

Učím na základní škole přírodopis, chemii a metodu FIE 

(Feuersteinovo instrumentální obohacování). Mými velkými 

učiteli jsou děti. Hodně mě obohatila doba, kdy moje děti 

chodily do Montessori školy a já tam učila. Naučila jsem se, že být „pouhým“ pozorovatelem 

a nezasahovat, může přinášet velké výsledky. Mám ráda svobodu a snažím se ji poskytovat 

i svému okolí, protože svoboda přináší nutnost rozhodovat se sám za sebe a převzít 

za to odpovědnost.  

 V současné době pracuji v ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze jako zástupkyně 

pro 2. stupeň. Svoje zkušenosti se snažím využít při podpoře žáků a hlavně kolegů učitelů 

a asistentů.  

 Zajímá mě osobnostní rozvoj můj i ostatních. Pokud chci změnit něco kolem sebe, 

je potřeba změnit sebe, svůj postoj, pohled na okolí a pak se stane zázrak a začnou se dít 

věci. Mám ráda tyto okamžiky zázraků, když mohu být nápomocná při objevování 

potenciálu, síly a schopností. Když se to podaří, mám pocit, že pukla kukla a na svět přišel 

další krásný motýl.   

 

JAKO KOUČKA A M ENTORKA NABÍZÍM  BEZPEČNÝ A DŮVĚRNÝ 

PROSTOR V OBLASTECH : 

 práce s „problematickými“ žáky a rodiči 

 práce s dynamikou třídy, s třídním kolektivem,  

 podpora integrovaných dětí,  

 přijetí asistenta do výuky.  

 klient může přinést a prozkoumat svá osobní témata (např. hranice, jak si zorganizovat 

čas, jaké mám priority, jak změnit něco co nefunguje, najít svůj potenciál, co v životě 

chci, směřování v životě a cokoli dalšího) 

  

Když chceš změnit svět 

kolem sebe, musíš nejdřív 

změnit sebe. 



PRO JAKÉ UČITELE M OHU BÝT UŽITEČNÁ: 

 pro učitele na 2. stupni základních škol (nejen se zaměřením na přírodopis a chemii) 

 pro zájemce o FIE 

 pro zástupce ředitele 

 pro asistenty pedagoga 

 pro všechny, kdo chtějí individuální podporu  - klient může přinést a prozkoumat svá 

osobní témata (např. hranice, jak si zorganizovat čas, jaké mám priority, jak změnit něco 

co nefunguje, najít svůj potenciál, co v životě chci, směřování v životě a cokoli dalšího) 
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 Kurz vedení třídního kolektivu, Křesťanská pedagogicko psychologická poradna 2007 

 Kurz Sociometrie a její využití při práci se třídou, Křesťanská pedagogicko psychologická 

poradna,  

 2008 

 Kurz environmentální výchova ve školách, Ornita, 2009 

 Kurz Focusing, Mgr. Igor Pavelčák, 2011 

 Kurz Systemické školní konstelace, Mgr. Igor Pavelčák, 2012 
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 Konstruktivní komunikace, Odyssea, 2012 

 Kurz FIE I, Pedagogická fakulta UK, 2013 

 Kurz FIE II, Pedagogická fakulta UK, 2014 

 Kurz FIE Basic, Pedagogická fakulta UK, 2015  
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 1. Spirála kouče, Libchavy, 2018 

 


