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ŽIVOTOPIS         Mgr. Jindra Wojtková (roz. Spoust ová) 

                                   

Osobní údaje: 

Datum a místo narození: 27. duben 1965, Brno 
Bydliště:    Květná 13, 603 00 Brno 
Státní příslušnost:  ČR  
Národnost:   česká 

Vzdělání a zkušenosti: 

1971 – 1980   Základní škola, Brno 
1980 – 1984   Střední pedagogická škola, Brno, Vranovská ul. 
1984 – 1985   učitelka mateřské školy, Brno, Vackova ul. 
1985 – 1989   Pedagogická fakulta MU, Brno (obor učitelství I. stupně se 
     zaměřením na výtvarnou výchovu) 
1989 – 1991   učitelka Zvláštní školy, Brno, Štolcova ul. 
1991 – 2001   učitelka Zvláštní školy, Brno, Palackého ul. 
1991 – 1993   Univerzita Palackého, Olomouc – rozšiřující dálkové studium 
      speciální pedagogiky, obor psychopedie  
1995 – 1996   Pedagogická fakulta MU, Brno - rozšiřující dálkové studium 
      speciální pedagogiky, obor logopedie a poruchy učení 
1997 – 1998   katechetický kurs při Brněnském biskupství 
2001 - 2005   učitelka Základní školy, Brno, Hroznová 1, výuka na I. Stupni 
     a výuka náboženství 
2005 - 2007   učitelka na Základní škole – praktické, Brno – Černovice, 
     Štolcova 16 (od r. 2006 ve funkci výchovné poradkyně, třídní 
      učitelka na I. stupni) 
2007    Základní škola, Brno, Gajdošova, učitelka 5. Třídy 
2007 - 2008   Základní škola, Brno, Sekaninova 1 
2008 – 2014   Základní škola, Brno, Jasanová 2 – logopedická třída 
2014 – 2015   Základní škola Brno, Jasanová 2 – běžná třída 
2012 – 2013    Poradenské centrum při škole F. D. Roosevelta pro tělesně 
     postiženou mládež – projekt EU 
2013    Metodik projektu EU při Centru pro rodinu a sociální péči, 
     tvorba vzdělávacích kurzů zaměřených na učitele a vychovatele 
      dětí s ADHD 
2010 – dosud   člen ALOSu (asociace logopedů ve školství) 
2009 – dosud   výuka náboženství farnost Petrov, farnost Komín 
     a ZŠ Jasanová 2 
2001 – dosud   lektor rodičovského vzdělávání – Kurzy efektivního rodičovství 
     při Centru pro rodinu a sociální péči Brno 
2014 – dosud   lektor vzdělávání pro pěstouny – Kurz efektivního pěstounství 
     při Centru pro rodinu a sociální péči Brno 
2012 – dosud   člen školské rady ZŠ pro žáky s autismem Štolcova 16 
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Absolvování vzd ělávacích kurz ů: 
Daltonská škola (r. 2002) 
Přátelé angažovaného učení – PAU (r. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 
Plynulé čtení (r. 2004) 
Nová škola (r. 2005) 
Efektivní rodičovství (r. 2006) – lektorka vzdělávání pro rodiče  
Kurz výpočetní techniky (r. 2007) 
Výukové materiály s využitím interaktivní tabule (r. 2011) 
Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina (r. 2011) 
Myofunkce jazyka (r. 2013) 
Absolvent kurzu v rozsahu 120 hodin v rámci Centra pro rodinu v projektu financovaném EU 
(r. 2014): 
- development centrum (DC)  
- vzdělávání lektorů 
- mediační techniky pro lektorskou práci 
- základy krizové intervence 
- inkluzivní techniky pro podporu týmové práce 
- kurz efektivního pěstounství 
 
Mentoring a jeho využití na 1. stupni základní školy, MU – pedagogická fakulta (r. 2015) 
Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi (Etická výchova o.p.s.) 
Diagnostika a intervence v matematice, PPP Brno (r. 2015) 
Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní, PPP Brno (r. 2015) 
Zdravotník, ČČK (r. 2015) 
 
Projekty: 
Autorka a vedoucí projektu „Hospic“ - laureát ceny Gratias tibi 2015 v kategorii základní školy 
v rámci programu „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni v roce 2015. 
Autorka a vedoucí školního projektového měsíce se sociálním aspektem „Afrika“ s přesahem 
do obce. 
Autorka a vedoucí tříletého školního projektu „Vezmi a piš“, zaměřeného na tvůrčí psaní. 
Autorka a vedoucí pětiletého školního projektu „Jak se žije“, zaměřeného do sociální oblasti. 
 
Publikované články: 
Respekt - 3. 6. 2015  
MF Dnes - 8. 6. 2015 
Řízení školy - 23. 6. 2015 
 
Řidičský průkaz sk. B. 
Zdravotní stav dobrý. 
 
Brno, červenec 2015 
 

 

 

Mgr. Jindra Wojtková 

 

 

 


