Ž I VO T O P I S

Mgr. Bc. Karolína Červenková
E-mail: karol.ch@centrum.cz
Datum narození: 25. 08. 1971

VZDĚLÁNÍ
2001 – 2006

Západočeská Univerzita v Plzni – Právnická fakulta
vysokoškolské/magisterský studijní program/ studijní obor Právo a právní věda

1999 – 2001

Západočeská Univerzita v Plzni – Právnická fakulta
Vysokoškolské/bakalářský studijní program/studijní obor Veřejná správa

1993 – 1995

Hotelová škola v Mariánských lázních
Středoškolské/dvouleté pomaturitní studium dálkové

1985 – 1989

Gymnázium Cheb
Úplné střední odborné/zaměření ekonomické

1977 – 1985

Základní škola Cheb (6. ZŠ Cheb)
základní

PRAXE
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3/2015 - dosud Město Cheb - úředník, oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Zajišťování sociálně právní ochrany dětí, poskytování sociálně právní, výchovného
popř. psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči,
vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi.
Ke dni 6.2.2015 požádáno o propuštění ze služebního poměru, služební poměr ukončen.
1/2015 ( od 16.1.2015) – 2/2015

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – Krajské
ředitelství Karlovy Vary – ustanovení příslušnice do zálohy pro
přechodně nezařazené dle § 32 odst. 1 písm. c) zákona č.
361/2003 Sb..

7/2013 – 1/2015

čerpání rodičovské dovolené (konec RD 15.1.2015)

1/2012 – 6/2013

právník

7/2004 – 11/2011 právník, vedoucí oddělení vnitřní správy (posléze oddělení právního a
organizačního)
Agenda správního řízení, přestupkové řízení, výběrová řízení, korekce smluv dle
občanského/obchodního zákoníku, škodní a náhradová komise, zákon č. 361/2003
Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
přijímání
a
vyřizování
petic,
stížností
a
ostatních
podání,
projednávání přestupků a jiných správních deliktů, rozhodování o správních
deliktech na úseku požární ochrany, pracovní právo, datové schránky, zákon
o elektronických úkonech, personální výběrová řízení.
9/2001 – 6/2004 právník
Agenda správního řízení, přestupkové řízení, výběrová řízení, korekce smluv dle
občanského/obchodního zákoníku, škodní a náhradová komise, zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů, přijímání a vyřizování petic, stížností a ostatních podání, projednávání
přestupků a jiných správních deliktů, rozhodování o správních deliktech na úseku
požární ochrany, pracovní právo, personální výběrová řízení.

1/2000 – 8/2001 Okresní úřad Cheb
Referát obrany – oddělení ochrany
Referentka
Agenda správního řádu, obranné plánování, administrativní práce.

8/1991 – 12/1999 Okresní úřad Cheb – Pozemkový úřad
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Samostatný odborný referent
Agenda správního řízení, obchodní korespondence, administrativní práce.
3/1991 – 7/1991 BOHEMUS – soukromá účetnická agentura Cheb
Referentka
Vedení účetnictví, administrativní práce.
9/1989 – 8/1990 Okresní národní výbor v Chebu – odbor školství
Vychovatelka ŠD při 6.ZŠ Cheb

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Německý jazyk/pokročilá/Jazyková zkouška Ministerstva vnitra na úrovni 1. Stupně (2009)/maturitní
zkouška z jazyka německého
Ruský jazyk/začátečníci
Anglický jazyk/začátečníci
Italský jazyk/začátečníci

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Typ průkazu A1, B - osobní auta

TECHNICKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Operační systémy

MS Windows/XP/Vista/7, Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

Běžné programy

Internet, e-mail

ZÁJMY
Sport (plavání, cyklistika), literatura, hudba.

OSTATNÍ
Přísedící Okresního soudu v Chebu (zvolena zastupitelstvem města Cheb pro volební období)
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2008 – 2012
2012 – 2016
2016 - 2020
Úspěšné zvládnutí psychologického vyšetření pro výkon služby v CS ČR (termín vyšetření: 17.10.2016)

V Chebu 17. 8. 2017

…………………………………………………
Mgr. Bc. Karolína Červenková
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