CURRICULUM VITAE
Osobní údaje
Jméno: Stanislav Soukup
Datum narození: 31.3. 1977
Stav: ženatý, 1 dítě
Trvalé bydliště: Fr. Hrubína 7, České Budějovice 37004
Kontaktní tel. číslo: 777176772
E-mail: Stanislav.Soukup@seznam.cz
Dosažené vzdělání: Vysokoškolské – Mgr. et Bc.
Vzdělání
1984 - 1992 Základní školy Plešivec a Tavírna
1992 - 1995 Gymnázium Český Krumlov
1995 - 1996 Soukromá jazyková škola EDUCO v Č. Budějovicích - roční studium angličtiny
1996 - 2002 ZČU v Plzni, pedagogická fakulta - magisterské studium, učitelství v aprobaci
anglický jazyk/dějepis. Zakončené státními zkouškami a získáním titulu Magistr, Mgr.
1997 - 2001 ZČU v Plzni, fak. humanitních studií - bakalářské studium. Zakončené státními
zkouškami z filosofie, historie a psychologie a získáním titulu Bakalář, Bc.
2005 - 2006 Adult Education Centre, Sevenoaks, UK - roční studium angličtiny
2008 - 2009 West Kent College, Tonbridge, UK - roční studium angličtiny
Pracovní zkušenosti
Srpen 2017 – do současnosti Učitel anglického jazyka na Gymnáziu v Č.Krumlově
2010 – do současnosti Lektor anglického jazyka na jazykových školách – Aslan / Cambridge
centre/ Jazz
Únor 2008-srpen 2010 Lektor na Adult Education Centre, Sevenooaks, Kent
2006 - 2010 Office manager, stavební firma JW Installations - vedení kanceláře firmy, styk se
zákazníky a dodavateli, průzkum trhu, organizace rozvrhů práce, komunikace s neanglicky
mluvícími pracovníky firmy
2004 - 2010 Assistant manager, restaurace Sun Do - vedení směny, kontakt s hosty, odpovědnost
za dodávky a objednávky zboží a celkový provoz restaurace
2004 - 2006 Opatrovatel ve Velké Británii - starost o 10 letého postiženého chlapce - především
vše týkající se vzdělání
Září 2002 – březen 2004 Pedagogický asistent u mentálně a tělesně postižených dětí při 31. ZŠ v
Plzni - zajištění všech potřeb těchto dětí, od primárních po výchovné a vzdělávací
2001 - 2004 Soukromý učitel angličtiny
2002 - 2003 Učitel anglického jazyka na Vyšší odborné škole dr. Mauritzové v Plzni- jazyková
příprava studentů medicínských oborů k zavěrečným zkouškám
2003 - 2004 Hostující lektor na Technické universitě v Chemnitz, SRN- pořádání přednášek pro
studenty z USA o historii NDR, 2. světové válce
Ostatní znalosti
PC vzdělání: MS Word, MS Windows, Internet
Jazykové vybavení: angličtina – C2, španělština - začátečník, francouzština - začátečník
Řidičský průkaz skupiny B
Zájmy
Cestování, fotbal, lední hokej, florbal, tenis, squash
Četba, hudba, turistika

