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Životopis   

 
Osobní údaje 

 
 Jméno / Příjmení  Anna Žemlová 

Adresa  Rokycanská  21, 588 01 Tábor 
Telefon  +420 875 936 117  

E-mail  Anna.zemlova@gmail.com 
Státní příslušnost  česká 

Datum narození  2. 12. 1985 
 

 

Pedagogické zkušenosti 
Období  04/2007 – stále (příležitostně, externě) 

Povolání nebo vykonávaná funkce  Lektorka výukových programů 
Hlavní pracovní náplň a oblasti 

odpovědnosti 
 - vedení výukových programů, práce s žáky a studenty (1. a 2. stupeň ZŠ, 

SŠ) 
- příprava výukových programů, didaktické materiály k výukovým 

programům (pracovní listy, úkoly do školy aj.), metodika pro učitele 
k pracovním listům 

- korektury textů 
- vizuální stránka výukových materiálů (ilustrace) 
- účast na vzdělávacích seminářích (certifikát z lektorského semináře M1) 

Název/jméno zaměstnavatele  Sdružení Pětilístek 
Obor činnosti či odvětví  Pedagogika – environmentální zaměření 

 
 8/2011 – stále (externě) 
 Koordinátorka výukových programů 

- lektorská činnost – vedení environmentálních výukových programů pro 
školy 

- koordinace Střediska environmentální výchovy Modrý dům 
- administrativní činnost 
- účast na psaní návrhu projektu 
- správa webových stránek 
- propagace akcí pro veřejnost 
- komunikace se školami / učiteli a učitelkami 

 OPL  Horní Dolní 
 Pedagogika – environmentální zaměření 

 
Vzdělání 

 
Období  09/2009 – předpokládaný konec 06/2012 

Dosažená kvalifikace  Magisterský titul 
Obor  Učitelství pro střední školy, ruský jazyk – rodinná výchova 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání 

 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy 

 
Období  09/2006 – 06/2010 

Dosažená kvalifikace  Bakalářský titul 
Obor  Specializace v pedagogice, ruský jazyk – rodinná výchova 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání 

 

 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy 

Období 
Povolání nebo vykonávaná funkce 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Název/jméno zaměstnavatele 
Obor činnosti či odvětví 



Strana  2 -  Životopis 

Petra Stoklasová 

  

 

Období 09/2002 – 05/2006  
Dosažená kvalifikace Maturita  

Obor Všeobecné gymnázium  
Název a typ organizace, která 

poskytla vzdělání 
Gymnázium Tábor  

Mateřský jazyk  český jazyk 

Znalosti a dovednosti  OS Windows, MS Office 2007 (Power Point, Excel, Word), Internet, práce s Adobe 
Photoshop, Corel Draw (začátečník) 
 
Angličtina – uživatelská znalost, aktivně 
Ruština – pasivně 
 

Zájmy   rodinná výchova 

 pracovní činnosti, černobílý film, vzdělávání se 

 turistika, týmové hry, jízda na kole 
 


