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Osobní údaje
Jméno / Příjmení
Adresa
Mobilní telefon

Mgr. Lucie Poláková
SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Česká republika
+420 777 346 097

E-mail

polakova.luciel@voscheb.cz, polakova@kosas.cz

Skype

luciepolly

Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví

Česká
18. 04. 1975
žena

Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

Září 2013 - doposud
Místopředsedkyně a zakládající členka sdružení kosas.cz
koordinátorka dobrovolníků,organizace osvětových, společenských a vzdělávacích projektů zapsaného
spolku, komunikace s partnery, PR
Komunitní osvětové společenství z.s., Krásná u Aše
nezisková orgnaizace, podpora rozvoje zdravé, demokratické občanské společnosti

Obor činnosti či odvětví
Obor činnosti či odvětví
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
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01.12.2010- 30.6.2012
Lektorka výtvarných kurzů pro osoby s postižením
Vedení výtvarných kurzů pro sociálně terapeutické dílny občanského sdružení Joker o. s. V Chebu
Joker o.s Hradební 16, Cheb 350 38
Registrovaná sociální služba/ sociálně terapeutické dílny
01. 07. 2010- červen doposud (od 2016 MD)
Zástupkyně ředitele vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ Cheb
Komplexní koordinace vzdělávání na vyšší odborné škole
Koordinátorka a spoluautorka vzdělávacího programu VOŠ (akreditace MŠMT udělena 16. 5. 2012 )
SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb 350 38
vzdělávání

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

13. 01. 2009 – 30.1.2010
Regionální koordinátorka Metodického potálu www. rvp.cz
Propagace portálu, vyhledávání škol a autorů a spolupráce s nimi, kontakt s regionálními médii
Lektorka kurzů pro autory metodického portálu
(Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj)

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
vzdělávání učitelů zaměřené na propagaci metodického portálu
01. 09. 2008 – doposud
Učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů vyšší odborné školy
Výuka předmětů : psychologie, metody sociální práce, sociální politika, kultura osobního projevu,
sociologie
Koordinátorka vzdělávacího programu VOŠ
Lektorka rekvalifikačních kurzů akreditovaných MPSV “Pracovník v sociálních službách”
(vzdělávání dospělých)
SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb 350 38
Výchova a vzdělávání zaměřená na získávání vědomostí a dovedností v oboru sociální práce

08.09. 2007 – 30.12.2009
Konzultantka vnitřní evaluace školy
- externí konzultace vnitřní evaluace školy
DAP – Services, a. s., Sadová 553/8, 702 00 Ostrava
diagnostika, konzultace, poradenství pro školy a školská zařízení

01. 09. 2000 – 31.7.2008
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy
Výuka humanitních předmětů: základy společenských věd (psychologie, sociologie, humanitní
seminář), výtvarná výchova, školní metodik prevence rizikových jevů, výchovný poradce
lektorka kurzů keramiky pro děti i dospělé,

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Vzdělání, odborná příprava a
školení
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Gymnázium a SOŠ Aš, Hlavní 106, Aš 352 01
Výchova a vzdělávání zaměřená na získávání vědomostí a dovedností
01.09.1993 – 30.5. 1994
Modelář a výtvarník
Tvorba a realizace návrhů keramických kachlů včetně výroby modelů sádrových forem
VUK s.r.o, Horní Bříza, Horní Bříza 33012
Keramika, modelářství

Období
Kvalifikace
Studijní obor
Hlavní předměty
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání
Období

01. 09. 2006 – 8.9. 2008
Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů
rozšiřující studium- certifikátový program
Státní zkouška: pedagogika, psychologie, metodika odborných předmětů
Pedagogická fakulta Zápodočeské univerzity Plzeň
01. 09. 2006 – 8.9. 2008

Kvalifikace

Magistra, Mgr.

Studijní obor

Sociální práce

Hlavní předměty

Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání
Období
Kvalifikace
Studijní obor
Hlavní předměty
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání
Období
Získané vzdělání
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání

Státní zkouška: Metody a přístupy v sociální práci se zdravotně postiženými; Metody a přístupy
v sociální práci se sociálně handicapovanými; Řízení a zpracování koncepcí v sociální oblasti a v
sociální správě
Pedagogická fakulta Zápodočeské univerzity Plzeň

01. 09. 2003 - 30. 05. 2006
Bakalář, Bc.
Sociální práce
Státní zkouška: Sociální politika a sociální práce; Ekonomika; Psychologie a pedagogika
Pedagogická fakulta Zápodočeské univerzity Plzeň

1988 – 1993
Všeobecné střední úplné s maturitou (technologie keramiky)
Střední průmyslová škola keramická, Karlovy Vary

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk

Český jazyk

Jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úroveň

Porozumění
Poslech

(*)

Anglický jazyk

Interpersonální schopnosti
a dovednosti

Mluvení
Čtení

Ústní interakce

B1

Samostatný B2 Samostatný B1 Samostatný
uživatel
uživatel
uživatel
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Samostatný ústní
projev
B1

-vedení týmu pedagogů
- dobré komunikační a prezentační dovednosti
- týmová spolupráce
- empatie
- ochota se dále vzdělávat

Organizační schopnosti a dovednosti
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-

Psaní

dobré organizační a řídící schopnosti
zodpovědnost a pečlivost při plnění svěřených úkolů
kreativita

Samostatný
uživatel

Písemný projev

B1

Samostatný
uživatel

Počítačové znalosti a dovednosti

Kurzy:

Seznam absolvovaných výcviků:

Ostatní aktivity:

Ocenění a nominace:

Další schopnosti, znalosti
a dovednosti

- dobrá uživatelská znalost nástrojů Microsoft Office
- znalost a aktivní využívání prostředí Google aplikací
Absolvované akreditované kurzy:
2019 Vina a pocit viny MUDr. et Mgr. Prokop Remeš (akr. MPSV 16 hodin)
2019 Respektovat a být respektován (32hodiin)
2018 Mentorské dovednosti (80 hodin)
2017 Jak rozvíjet kritické myšlení žáků (6 hodin)
2016 Zločiny z nenávisti (6 hodin)
2015 Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus (18 hodin)
2014 Vizážistika a barvová typologie (40 hodin rekvalifikační kurz)
2014 Úvod do sociální práce s cizinci
2012-14 Výcvik v profesionálních dovednostech pro pracovníky v pomáhacích profesích ippp.cz
2012 Řízení transformace pobytových sociálních služeb (80 hodin)
2012 Plánování rozvoje sociálních služeb (80 hodin)
2011 Vzdělávání pedagogů v problematice udržitelného rozvoje
2010 Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole Rytmus o.s.
2010- Práce s časovou osou I. (20 hodin) Chvála, Trapková, lippp.cz
2008 – Interaktivní tabule ve výuce, práce s programem SMART Notebook
2006 - Osobnost poradenského pracovníka
2005 - Jak napsat žádost o grant
2004 -„Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce
anglického jazyka na základních školách“
-Preventivní program ve škole a jeho tvorba
-Komunikace mezi učitelem a rodiči žáka
2003 - Úvod do světa práce
- Sociální kontakt, sociální vnímání
- Osobnost pubertálního a adolescentního jedince
- Problémy v sebepojetí u dospívajících z pohledu výchovy a poradenství-poruchy příjmu
potravy a adonýsský syndrom
2002 - Kurz školních metodiků protidrogové prevence a prevence SNJ
2018 Mentorské dovednosti (80 hodin)
Říjen 2012- květen 2014
Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích
Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (Jan Knop, Marie Zemanová)
Osvětové komunitní společenství z.s.- organizace osvětových akcí a občanských happeningů
Dobrovolnická činnost v rámci uprchlické krize 2015 (Srbsko září, říjen 2015) Pomáháme lidem na útěku
Organizace 3 ročníků osvětového festivalu Patafest (2012,2013,2014) zaměřen na podporu integrace
lidí s postižením do přirozené komunity
Červen 2012 Studijní stáž: Anglie Leicester Inkluzivní vzdělávání
Členka pracovní skupiny Školské inkluzívní koncepce Karlovarského kraje
od: květen 2012
2012 Nominace na osobnost Karlovarského kraji v oblasti kultury a služeb veřejnosti
2015 KŘESADLO Karlovarský kraj – nominace
2015 Slavnostní přijetí dobrovolníků na Úřadu vlády ČR v rámci oslav 17. listopadu
2016 Nominace na ženu regionu (Karlovarský kraj)
2016 NADACE SCHOLA LUDUS ocenění za mimořádné výsledky ve výchově a vzdělávání
- zkušenosti s lektorskou činností, vzdělávání dospělých (akreditované kurzy MPSV)
- orientace v problematice školství a vzdělávání obecně
-tvorba a realizace malých projektů v rámci ČR pro oblast rizikových jevů (do 150 tisíc korun)
-tvorba a realizace velkých projektů (OSF, MŽP)
- tvorba a realizace osvětových projektů podporujících integraci lidí s postižením, aktivizaci
občanské komunity, ochrany klimatu a trvale udžitelného života, veřejné besedy a vzdělávání
koordinace dobrovolníků

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz skupiny B

Zájmy:

Běh, turistika, cestování, výtvarné techniky, tanec, kultura, zahrada, četba
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