Bc. Čapková Martina
Pracovní zkušenosti
2017 – současnost

Učitelka v Mateřské škole Drobeček s.r.o.

2015 – 2017

Učitelka mateřské školy – tvorba a zpracování TVP, IVP, vedení dítěte
se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinátorka logopedické
prevence
78. mateřská škola Plzeň, p. o.

2009 - 2015

Vedoucí učitelka mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o.
Vedení pedagogického týmu a provozních zaměstnanců MŠ
Tvorba a zpracování ŠVP, TVP, IVP
Zpracování školního a provozního řádu, aktualizace
Správa internetových stránek školy

2000 – 2009

Učitelka mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, p. o.
Samostatné výchovně-vzdělávací vedení dětí se zdravotním a sociálním
znevýhodněním

2007 - 2015

Logopedická asistentka
Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o.
Každodenní individuální a kolektivní logopedická péče
Náprava dyslalických obtíží u dětí předškolního věku pod odborným
vedením logopeda

2015 - dosud

Učitelka mateřské školy
78. mateřská škola, Plzeň, p. o.
Samostatná tvorba a plánování TVP v návaznosti na ŠVP

2011 - 2012

Mimoškolní zájmová činnost – samostatné vedení kroužku Tvořeníčko

Vzdělání
1988 - 1992

Střední hotelová škola Mariánské Lázně, zakončeno maturitní zkouškou
v roce 1992

2000 – 2003

Střední pedagogická škola Karlovy Vary, obor – předškolní a
mimoškolní pedagogika, zakončeno maturitní zkouškou v roce 2003

2007

Kurz základní logopedické péče pro pedagogy, v rozsahu 200 h,
akreditovaný MŠMT ČR

2008 – 2011

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta – studium Speciální
pedagogika, zakončeno státní zkouškou ze surdopedie, logopedie a
obhajobou bakalářské diplomové práce
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Profesní zaměření
Děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotní, mentální,
sociální, komunikační znevýhodnění. Alternativní a individuální přístup se zaměřením na
rozvoj samostatnosti dítěte. Preferuji tvořivou, kreativní činnost.

Jazyky a počítačové dovednosti
Čeština

mateřský jazyk

Angličtina

běžná komunikační znalost

Němčina

základy na úrovni dorozumění

Ruština

základy na úrovni dorozumění, schopnost čtení, psaní

Word, Excel

pokročilá znalost

Windows

uživatelská znalost

www stránky

správce

Zájmy
Tvořivé a kreativní techniky (pletení z pedigu, keramika, korálkování, drátkování,….)
turistika (vysokohorská), in-line, cyklistika, lyžování, kultura.
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