Studium:
Instituce (datum od – do)

Dosažené vzdělání nebo diplomy

Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1981 - 1986
Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1987
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 2000 - 2001

Učitelství pro 5. – 12. ročník, český jazyk - dějepis
Titul Doktor pedagogiky
Výchovné poradenství

Praxe:
datum od - do
1986 - 1987
1987 - 1991
1991 - dosud
2000 - 2011
2011 - 2012
2012 - dosud

místo
Horní Planá
Větřní
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov

společnost
Základní škola
Základní škola
SUPŠ
SUPŠ
SUPŠ
Gymnázium

pozice
učitelka český jazyk - dějepis
učitelka český jazyk - dějepis
učitelka český jazyk - dějepis
zástupkyně ředitele
statut.zástupkyně pověřená řízením školy
Ředitelka školy

Další vzdělávání (výběr rozsáhlejších kurzů):
datum od - do

instituce

popis

2001 - 2002

Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Institut pedagogickopsychologického poradenství, Praha
ETERIA, poradenské a psychologické
služby

Sociální kompetence učitele

2003
2003 - 2004

leden – červen 2006
leden – listopad 2007
září – prosinec 2007
2008 - 2009

Descartes
Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
Pedagogická fakulta Západočeské
univerzity, Plzeň
Národní institut dalšího vzdělávání

2008 - 2009
2009 - 2010

Asociace výchovných poradců
Mansio, Brno

2010

Centrum pro zjišťování výsledků ve
vzdělávání
Národní institut dalšího vzdělávání
SCIO
Mansio, Brno
Centrum pro zjišťování výsledků ve
vzdělávání

leden – červen 2010
září – prosinec 2010
2010 - 2011
2010 - 2011

2010 - 2011

Informační centrum SIPVZ

2011

Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity, České Budějovice

Integrace žáků se specifickými
poruchami učení na střední škole
Projevy chování nezletilých a
mladistvých v konfrontaci se školou a
pedagogy
Cyklus Moderní jazyková kultura
Řešení agresivity a šikany ve školách
Inovační metody v práci učitele SŠ
Tvorba a koordinace školních
vzdělávacích programů
Výchovný poradce a jeho role ve škole
Efektivní cesty řízení školy, řízení
lidských zdrojů ve školách
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky,
písemné maturitní zkoušky
Profesní průprava zástupců ředitelů
Poradce 2010
Evaluace školy I, II
Hodnotitel ústní a písemné maturitní
zkoušky pro žáky se specifickými
poruchami učení
Cyklus kurzů Bakalář (evidence,
knihovna, rozvrh, třídní kniha, maturitní
zkoušky, přijímací zkoušky, sestavy)
Kurz Kritické myšlení

2011

Národní institut dalšího vzdělávání,
Praha

Kompetence výchovných poradců v péči
o žáky se zdravotním postižením

2011

Mansio, Brno

prosinec 2011 – duben 2012

Centrum pro zjišťování výsledků
ve vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání,
Praha
NIDV
ČŠI
FF UK Praha

Intenzivní metodická podpora pro
pedagogické pracovníky
Hodnotitel písemné maturitní
zkoušky, certifikát A
eKariéra (specializace pro výchovné
poradce)
Kvalifikační studium pro ředitele škol
Systém ISET – školní testování
Cyklus kurzů kritického myšlení

2012 - 2013
2012 - 2013
2014
2014

Členství v profesních organizacích:
-

Asociace výchovných poradců České republiky
Přidružené školy ASPnet UNESCO
Asociace ředitelů gymnázií
Asociace aktivních škol
Euregio

Znalosti práce na PC:
-

práce s programy Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw
Bakaláři – evidence, úvazky, rozvrh, přijímací a maturitní zkoušky, vedení elektronické TK,
knihovna
Spisová služba
Datový digitalizační terminál CERMAT

Rodina:
-

manžel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
dcera Alžběta Bůžková, studentka oboru Fyzioterapie Fakulta zdravotnických studií Univerzity
Palackého Olomouc

Český Krumlov, 15. květen 2014
PaedDr. Hana Bůžková

