
Mgr. Kateřina Vrtišková 

 

Vzdělání 

1993 – 1997  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

Praxe – hlavní pracovní poměr 

od 2019 dosud ZŠ Vrané nad Vltavou (učitelka 1. stupně; koordinátor ŠVP; koordinátor EVVO; 
koordinátor programu Ekoškola) 

2015 – 2019  ZŠ Jílové u Prahy (učitelka 1. stupně; ročníková vedoucí; vedení školního 
Ekotýmu) 

1997 – 2015   ZŠ Vrané nad Vltavou (učitelka 1. stupně; koordinátor ICT, ŠVP) 

 

Praxe – vedlejší pracovní poměr, OSVČ 

od 2020 certifikovaná lektorka programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení) 

od 2019 – dosud mentor provázejících učitelů v programu Učitel Naživo 

od 2018 – dosud certifikovaná lektorka kurzu respektující komunikace T. E. T. Škola bez 
poražených 

od 2018 – dosud externí mentorka pro učení venku a dílny čtení (ZŠ Můj projekt, Jižní Město) 

od 2017 – dosud lektorka seminářů Les ve škole pro 5. ročník (vzdělávací organizace Tereza) 

2017 – 2018 projekt „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti“ 

2016 – 2019 interní mentorka pro badatelsky orientované vyučování (ZŠ Jílové u Prahy) 

2016 – 2019 lektorka DVPP („Dílna čtení na 1. stupni“, „Čtení v oborech – rozvoj čtenářské 
gramotnosti v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy) 

2014 – 2015  Kolegiální podpora učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti (projekt Spirála) 

2013 – 2014  pilotování Map učebního pokroku ve čtenářství (Pomáháme školám k úspěchu) 

2012 – 2015  lektorka DVVP (seminář „Průřezová témata a čtenářství vítána“) 

2010 – 2012 projekt „Průřezová témata a čtenářství vítána“ (autorka sady vzorových 
učebních jednotek) 

2004 – 2011  zakladatelka a vedoucí mateřského centra, Vrané nad Vltavou 

2002 – 2008  vedoucí přírodovědného oddílu Nezmaři, Vrané nad Vltavou 

1989 – 1997 vedoucí dětského turistického oddílu, Praha; hlavní vedoucí letních táborů 

 

Doplňující vzdělání a kurzy 

2020 lektorský kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) 

2018  instruktorský kurz T. E. T (Thomas Gordon institut) 

2015-2018  každoroční Letní školy čtenářské gramotnosti  

2013, 2014  Letní školy matematické gramotnosti  

2013  Letní škola Kritického myšlení  

2013 – 2014  Specializační studium „Koordinátor ŠVP“  

2013  Primary Essential – teacher training course  



2012 – 2014  Kurzy matematiky prof. Hejného 

2012  program Anti-bias – práce s předsudky  

2012  Kurz RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

 

Publikační činnost 

2012 Velké putování skřítka Ostružinky (2000 výtisků) – sborník pohádek, námětů 
a výtvarných činností zaměřených na environmentální výchovu dětí, určeno 
učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům a rodičům 

Součástí publikace je i DVD, které obsahuje barevné obrázky, pohádky a 
náměty do vyučování, pracovní listy, doplňkové aktivity, aplikace pro SMART 
tabule. 

2008 Co vyprávěl starý dub (2000 výtisků; dotisk 1000 výtisků v r. 2013) – sborník 
pohádek, námětů a výtvarných činností zaměřených na environmentální 
výchovu dětí, určeno učitelům v 1. - 2. třídě ZŠ, MŠ, vychovatelům a rodičům. 

 

Videa z hodin 

Čtenářství  Pomáháme školám k úspěchu 

UčíTelka 

 

Ocenění 

Zlatý Ámos  nominace – Středočeské kolo (2017) 

Global teacher prize 1. místo – národní kolo (2018) 


