Adresář pedagogů
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji
CZ.1.07/1.1.00/54.0049
Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v rámci klíčové aktivity 4 –
„Sdílení best practice mezi učiteli odborných předmětů praktického vyučování.“

Ing. Zdeněk Aim
Kontakt:

telefon soukromý:

e-mail služební:

e-mail soukromý:

776 598 539
aim@gym-ul.cz
AimZ@seznam.cz

Název školy:
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Ekonomika

Předmět: Ekonomika

Předmět: Ekonomika

Předmět: Účetnictví

pro obor Veřejnosprávní činnost
pro obor Sociální činnost
pro obor Aplikovaná chemie
pro obor Veřejnosprávní činnost

Odborná specializace:

Ekonomické předměty

Zájmy, koníčky:

filmová hudba, jazyky, cestování

Ing. Lenka Benešová
Kontakt

e-mail služební:

benesova.l@sps-kadan.cz

Název školy:
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvková organizace
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Ekonomika
pro obor Obchodní akademie

Předmět: Účetnictví
pro obor Obchodní akademie

Předmět: Ekonomika soukromého podnikání
pro obor Obchodní akademie
 Předmět: Praxe
pro obor Obchodní akademie
Odborná specializace:

Učitel odborných ekonomických předmětů

Absolvovaná odborná školení /certifikáty (v posledních 2 letech)

Reforma účetnictví státu

Inventarizace

Práce s interaktivní tabulí a SW SMARTNotebook
Zájmy, koníčky:

Četba, ruční práce

Věra Bozděchová

Kontakt


telefon služební:

476 702 740 kl.43

Název školy:
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, p.o.
Vyučované předměty pro obory:
Předmět: Odborný výcvik

pro obor: obchodník, prodavač,
prodavačské práce

Odborná specializace:

učitelka odborného výcviku

Absolvovaná odborná školení /certifikáty:






Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých
Šikana sociální klima třídy
Tabulkové kalkulátory
Základy uživatelských ITC znalostí a dovedností
Výchova ke zdraví – mýty a pověry o potravinách

Zájmy, koníčky:

čtení, jízda na kole, rodina, zahrádka

Doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.
Kontakt



telefon služební:
e-mail služební:

475 316 821
celer@oaulpar.cz

Název školy:
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
Vyučované předměty pro obory:


Předmět: Ekonomika

pro obor OA, EL



Předmět: Aplikovaná ekonomie

pro obor OA



Předmět: Ekonomický odborný seminář

pro obor OA



Předmět: Management

pro obor OA



Tvorba projektů

pro obor OA



Ekonomie

pro obor EL

Odborná specializace:

Ekonomické předměty

Zájmy, koníčky:

turistika

Ing. Kateřina Hlaváčová
Kontakt

telefon služební:

e-mail služební:

e-mail soukromý:

412871881
khlavacova@podripskaskola.cz
katerinahlavacova17@gmail.com

Název školy:
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Vyučované předměty pro obory:




Předmět: Ekonomika
Předmět: Obchodní činnost
Předmět: Praxe

Odborná specializace:

pro obor kuchař, číšník, prodavač, kadeřník
pro obor management obchodu
pro obor management obchodu
Ekonomika a management podniku

Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých,

Pedagogické vědy,

Marketing pro školy
Zájmy, koníčky:

četba, cestování

Mgr. Martin Kadeřávek, MBA
Kontakt





telefon služební:
telefon soukromý:
e-mail služební: kadeřávek.
e-mail soukromý:

411 410 121
723 078 442
martin@gymnazium-kadan.cz
martinkaderavek@seznam.cz

Název školy:
Gymnázium Kadaň
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Základy společenských věd / občanská výchova pro obor:
79-41-K/41, 79-41-K/81 (čtyřleté, osmileté gymnázium)

Předmět: Dějepis
pro obor čtyřleté, osmileté gymnázium

Předmět: Anglický jazyk
pro obor čtyřleté, osmileté gymnázium

Předmět: Společenskovědní seminář
pro obor čtyřleté, osmileté gymnázium
Odborná specializace:
anglický jazyk a literatura, dějepis,
základy společenských věd pro 2. st. ZŠ a SŠ, Personální management (MBA)
Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

2014: NIDV: Školení pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka

2014: NIDV: Maďarsko: projekt PERUN - Systém péče o nadané v přírodních
vědách

2013: Štrasburk: Seminář: Evropský parlament
Zájmy, koníčky: československá kultura 50. - 80. let, plavání, badminton, cestování,
tanec

Jaroslava Kapalínová
Název školy:
Střední průmyslová škola a střední odborná škola gastronomie a služeb Most, p.o.
Vyučované předměty pro obory:


Předmět: odborné předměty:

Odborná specializace:

pro obor: PRODAVAČ, OBCHODNÍK
Učitel odborných předmětů pro obory obchod
a služby na středních školách.

Absolvovaná odborná školení /certifikáty:






Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v rámci projektu UNIV 2 KRAJE
Zavádění finančního vzdělávání do výuky – FG
Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce
Moderní metody práce s žáky na střední škole
Aktuální změny v účetní a daňové praxi - školení pro učitele

Zájmy, koníčky:

zahrada, sport, cestování, četba

Ing. Stanislav Kindl, MBA
Kontakt





telefon služební:
telefon soukromý:
e-mail služební:
e-mail soukromý:

N/A
775 322 599
kindl@sostp.cz
kindl.stan@gmail.com

Název školy:
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
Vyučované předměty pro obory:


Předmět: Anglický jazyk





Předmět: Anglický jazyk odborný
Předmět: Německý jazyk
Předmět: Ekonomie, PEM, FF

pro obor vše (CAD/CAM, ICT,
Automotive, EKO)
pro obor ICT a EKO
pro obor vše (letos jen EKO)
pro obor ICT a EKO

Odborná specializace:

Podniková ekonomika, Řízení financí,
Management, Cizí jazyky (AJ – C2)

Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

celá řada (viz CV)

Zájmy, koníčky:

rodina, sport, vzdělání

Ing. Eva Obermajerová
Kontakt




telefon soukromý:
e-mail služební:
e-mail soukromý:

724 906 501
eobermajerova@oadc.cz
e.obermajerova@seznam.cz

Název školy:
Evropská obchodní akademie Děčín I, Komenského náměstí 2, p. o.
Vyučované předměty pro obory:
Předmět: Projektové řízení

pro obor: obchodní akademie

zaměření: Kreativita podnikání, Sportovní marketing a management, Manažer
informačních technologií
Předmět: Písemná a elektronická komunikace

pro obor: obchodní akademie

zaměření: Kreativita podnikání, Sportovní marketing a management, Evropský
hospodářský asistent
Odborná specializace: fundraising, projektové plánování – tvorba a administrace
projektových žádostí, pracovně-právní minimum, mzdová problematika
Absolvovaná odborná školení /certifikáty:
2013
Ježek software
2013/2014
NIDV
Zájmy, koníčky:

Daňová evidence
Studium pedagogického
minima
zumba, keramika.

Ing. Jiří Petrášek
Kontakt

telefon služební:

telefon soukromý:

e-mail služební:

e-mail soukromý:

774032600
724134334
reditel@oadc.cz
pet.jiri@seznam.cz

Název školy:
Evropská obchodní akademie, Komenského náměstí 2, Děčín I, příspěvková
organizace
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Kreativita podnikání

Předmět: Finance a bankovnictví

pro obor Obchodní akademie
pro obor Softwarové inženýrství
v ekonomii, FJFI ČVUT

Předmět: Marketing
pro obor Softwarové inženýrství
v ekonomii, FJFI ČVUT

Předmět: Úvod do studia managementu pro obor Ekonomika – řízení lidských
zdrojů, OEAEP

Předmět: Marketing
pro obor Ekonomika – řízení lidských
zdrojů, OEAEP

Předmět: Trénink komunikačních technik manažera pro obor Ekonomika –
řízení lidských zdrojů, OEAEP
Odborná specializace:
marketing, management, komunikace
Absolvovaná odborná školení /certifikáty:
Finanční gramotnost, Školský
management, Projektové řízení, Řízení kvality, Komunikační dovednosti, Finanční
řízení firmy
Zájmy, koníčky:
literatura, film, divadlo, teraristika

Ing. Alexandra Pružincová
Kontakt


telefon služební:

475 240 068

Název školy:
SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem, přísp. organizace
Vyučované předměty pro obory:


Předmět: Technické kreslení




Předmět: Fyzika
Předmět: Ekonomie



Předmět: Doprava a přeprava
Odborná specializace:

pro obor: elektrotechnika, strojírenství,
dopravní prostředky
pro obor: dopravní prostředky
pro obor: elektrotechnika, strojírenství,
dopravní prostředky
pro obor: dopravní prostředky
strojírenství / doprava

Ing. Bc. Ivana Řasová
Kontakt





telefon služební:
telefon soukromý:
e-mail služební:
e-mail soukromý:

475 214 614
777 156 375
rasova@stsul.cz
iva.rasova@gmail.com

Název školy:
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická,
Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Ekonomika

Předmět: Ekonomika podniku

Předmět: odborné předměty



Předmět:odborné předměty

pro obor: 3. leté učební obory
pro obor: maturitní obory
pro obor:mechanik opravář
motorových vozidel, karosář, strojní
mechanik
pro obor:podnikání

Odborná specializace: Ekonomika - magisterské studium, Kovo - bakalářské studium
Elektro - střední škola

o

Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

Konzultační semináře pro předsedy maturitních komisí 2015, 2014, 2013

Osvědčení pro zadavatele maturitní zkoušky 2015
-Certifikát - Proces uznávání výsledků předchozího učení 2014

Osvědčení - Podpůrná a vyrovnávací opatření, tvorba IVP 2014
Zájmy, koníčky:
Rodina, sport, tu

Ing. Libor Truhlář
Kontakt

telefon služební:

telefon soukromý:

e-mail služební:

e-mail soukromý:

416 532 883 (sekr. ředitelky)
602121613
truhlar@soslovo
libor.truhlar@seznam.cz

Název školy:
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
Vyučované předměty pro obory:

Předmět: Ekonomika



Předmět: Ekonomika podniku
Předmět: Obchodní provoz a Administrativa




Předmět: Zbožíznalství
Předmět: Strojírenská technologie

pro obor Automechanik,
Opravář zemědělských strojů,
Operátor skladování
pro obor Ekonomika podnikání
pro obor Prodavač květin –
Florista
pro obor Operátor skladování
pro obor Automechanik,
Opravář zemědělských strojů

Odborná specializace: Ekonomika a dopravní prostředky
Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

Klima ve třídě,

Práce s problémovými žáky,

Ekopolis.
Zájmy, koníčky:

sport, pobyt v přírodě, hudba

Ing. Zora Vazačová
Kontakt



telefon služební:
e-mail služební:

475 316 990
vazacova@obchodniskola.cz

Název školy:
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Vyučované předměty pro obory


Předmět: Ekonomika



Předmět: Účetnictví



Předmět: Obchodní činnost

Odborná specializace:

pro obor ekonomika a podnikání, cestovní
ruch
pro obor ekonomika a podnikání, cestovní
ruch, podnikání
pro obor ekonomika a podnikání
ekonomické předměty

Bc. Marta Vykusová
Kontakt




telefon soukromý:
e-mail služební:
e-mail soukromý:

606 286 759
vykusova@soslovo.cz
vykuma@seznam.cz

Název školy:
Střední odborná škola technická a zahradnická, příspěvková organizace, Lovosice
Vyučované předměty pro obory
Předmět: Právo

pro obor nástavba - podnikání

Předmět Účetnictví:

pro obor Ekonomika podnikání

Předmět Ekonomika:

pro obor maturitní obor autotronik,
SOU – prodavačka květin, floristka

Odborná specializace: ekonomika, účetnictví, daňové poradenství
Absolvovaná odborná školení /certifikáty:

podvojné účetnictví

Zájmy, koníčky:

ruční práce, účetnictví, daně

