Bc. Hana Janíčková
Zaměstnání:
2020 – současnost Asistentka pedagoga v MŠ Drobeček, lektorka Taneční ho kružku
2016 – 2020

rodičovská dovolená

2014 - 2016

učitelka v mateřské škole, MŠ Drobeček s.r.o., Blatenská 1073/27a,
326 00 Plzeň

2013 - 2014

učitelka v mateřské škole, MŠ Montessori Plzeň o.s., Úslavská 75, 32600
Plzeň

2012 - 2016

assistant manager, Promo live, eventová a komunikační agentura, Plzeň

Vzdělání:
2010 - 2013

bakalářský titul, ZČU, fakulta pedagogická, specializace v pedagogice výchova ke zdraví, Plzeň

2005 - 2009

maturitní zkouška, SOŠ Profesora Švejcara, pedagogické lyceum zaměřené
na živé jazyky (AJ, NJ), Plzeň

2015 - 2016

maturitní zkouška, SŠ BEAN, předškolní a mimoškolní pedagogika, Praha

2009 - 2010

jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka, jazyková škola Extern,
Plzeň

Jazykové znalosti:
anglický jazyk - pokročilá úroveň, denně komunikuji v anglickém jazyce
německý jazyk - základní úroveň (při zopakování středně pokročilá)
Další dovednosti:
Jedna z vášní, která mě doprovází od malička až do dodnes, je tanec. Svou základní taneční průpravu
jsem získala v baletním studiu Storm pod vedením Petra Čejky a dalších profesionálních tanečníků.
Později jsem se věnovala aerobiku, např. u Soni Kasíkové, na několika maratonech a vyhrála jsem
miss aerobik za ZŠ. Na střední škole jsem měla svou vlastní street dance taneční skupinu. Poté jsem
dva roky tančila párovou latinu, zejména salsu u Jeana Bapstiste Omara a vyzkoušela jsem si další
taneční styly jako zumba, samba, jazz dance a nebo např. street dance u Lucky Bachové. Na VŠ jsem v
rámci svého studia výchovy ke zdraví prošla kurzem fitness, zdravotně regenerační TV a dalšími.
Lektorské zkušenosti mám i ze svého studia pedagogického lycea a předškolní a mimoškolní
pedagogiky a minulý rok jsem lektorovala moderní tanec v tanečním studiu Moxie.

Aktuálně se věnuji baletu pod vedením Dominiky Metličkové a Marušky Knapové, muzikálovému
tanci s nejlepším lektorem Ondrou Martišem a mému nejoblíbenějšímu tanečnímu stylu
contemporary dance, nebo jinak řečeno modernímu tanci, ve skupině i v páru s mým kolegou
Mariánem Jeziakem.

