
Jana Kazíková 
Profese 

lektorka, facilitátorka, koučka, mentorka, arteterapeutka 

 

Současné působiště 

 externí mentor, kouč ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště, 

 lektorka vzdělávacích programů v Akademii Libchavy, s.r.o 

  

Pracovní zkušenosti 

 2019 – externí skupinový mentorink ZŠ a MŠ Řetová 

 2018 – doposud – externí skupinový mentorink ZŠ Bakalova, Brno 

 2018 – doposud členka řešitelského týmu KA Podpora v projektu SYPO, NIDV 

Praha 

 2018 – doposud kouč v projektu APIV B, NIDV Praha 

 2017 – členka pracovní skupiny Adaptace (99), NIDV Praha 

 2017 – lektorka v projekt APIV, NIDV Praha 

 2017 – kouč průvodce, MŠ Břetislavova, Břeclav 

 2016 – certifikovaný kouč ACC ICF 

 2016 – 2017 – lektorka v projektu EFFECT Erasmus +,  NIDV Praha 

 2016 – doposud – lektorka vzdělávacího programu Pedagog mentorem, Učitel 

koučem, Ředitel koučem Akademie, s.r.o,  Dolní Libchavy 

 2014 – 2015 – mentor v projektu ICT nás baví, KPCDV Uherský Brod. 

 2013 – 2014 – lektorka a kouč v projektu Moderní venkovské málotřídní školy, 

Vysočina Education, p. o., Jihlava 

 2013 – 2014 - externí mentor, projekt "Cesta za kvalitní školou", SZŠ a VOZŠ 

Jihlava 

 2013 – 2014 - lektorka v projektu Mentoring a peer leasing jako cesta rozvoje 

profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy. Společnost pro kvalitu 

školy, o. s. 

 2013 - 2014 – metodik a lektor vzdělávacího programu Rozvoj mentorských 

dovedností, členka řešitelské skupiny KA22, projekt Kariéra, NIDV Praha 

 2013 – lektorka v projektu Mentoring a peer leasing jako cesta rozvoje profesních 

dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy. Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

 2012 – kouč v projektu Podpora pedagogů, MEC o.p.s.,Ostrava 

 2010 – 2011 – supervize pedagogů, SSZŠ Litvínov 

 2009 – 2011 – kouč v projektu Kurikulum G (VÚP) 

  

Vzdělání 

 2012 – 2014 – MU Brno, Pedagogická fakulta, DPS Arteterapie, absolutorium 

závěrečné zkoušky 2014 

 1997 – 1999 - MU Brno, rozšiřující studium německého jazyka, státní závěrečná 

zkouška 1999 



 1984 – 1989 - UJEP Brno, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ruský jazyk 

– výtvarná výchova, státní závěrečná zkouška 1989 

   

 Lektorské dovednosti, KVIC, Nový Jičín, 40 h. 

 Kurz RWCT, KVIC, Nový Jičín 80 h. 

 Facilitátor a konzultant řízení škol, Aisis, Kladno, 200 h. 

 Systemický management, koučování, ISZ Praha 150 h., 

 Studium arteterapie – CDVU, Pedagogická fakulta MU Brno, dvouleté studium 

 První spirála kouče, Koučink akademie Dolní Libchavy, 64 h. 

 Druhá spirála kouče, Koučink akademie Dolní Libchavy, 73 h. 

 Mentorink spirály, Koučink akademie Dolní Libchavy, 6 h. 

 

Co vám právě já mohu nabídnout? 

Pro vzdělávání a učení jsou pro mne důležitá klíčová slova jako je radost, úspěch, 

spolupráce, objevování, inspirace, prozkoumávání a tvoření. Prostřednictvím těchto 

úhlů pohledu můžeme společně  podporovat rozvoj školy, pozitivních vztahů, 

vzájemné podpory a obohacování. Ve svém přístupu se zaměřuji především na 

budoucnost a v minulosti pomáhám objevovat zdroje, poklady ze zkušeností, které 

jsou součástí našich příběhů. Když bych to shrnula, ráda bych vás podpořila 

v tvořivém pokračování vašich příběhů. 

 
 


