
Životopis: Marie Čermáková                                                 
 
Osobní údaje 
Datum a místo narození: 4.10 1966 Plzeň 
Jméno a příjmení: Marie Čermáková 
Rodné příjmení:                    Palečková 
Stav:                                      rozvedená, 2 děti, Kateřina, Vojtěch 
 
Vzdělání, kurzy 
1973-1981 Základní škola Holýšov 
1981-1985             Střední pedagogická škola Karlovy Vary 
1993-1995             Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitelky MŠ Západočeská 

univerzita v Plzni fakulta pedagogická 
 

2001 Akreditovaný vzdělávací cyklus                                               „ 
ASISTENT ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA“  ukončený obhajobou 
závěrečné práce na  toto téma - KCVJŠ Plzeň 
 

2010 - 2011          3 fázový kurz akreditovaný MŠMT                              „MENSA NTC 
SYSTÉM UČENÍ“, zakončeno možností aktivní lektorské činnosti k 1 
fázi NTC systému učení     
 

2011 – 2012         Roční vzdělávací cyklus financovaný EU - rozvoj komunikativních 
kompetencí pedagogů  
„SLOVO JAKO KLÍČ“ 
 

2011- 2014  UK Karlova Praha – Specializace v pedagogice, učitelství pro    
                                  MŠ se zaměřením na TV, zakončeno státní závěrečnou zkouškou  
                                  z pedagogiky, psychologii a tělesné výchovy 
 
Pedagogická praxe a lektorská činnost 
1985 – doposud     učitelka MŠ 
1995 -  doposud    na základě dokončeného rozšiřujícího studia sp. pedagogiky 

logopedická asistentka práce s dětmi vyžadujícími zvláštní péči - 
ADHD, poruchy chování apod. V rámci integračního procesu na MŠ 
práce s dětmi s různým postižením - DS, genetické vady, tělesné 
postižení, mentální retardace,  
Aspergrův a Apertův syndrom 

2003 IPPP Praha – prezentace práce s integrovaným chlapcem  s genetickými 



aberacemi,  na setkání pedagogů pracujících s 
integrovanými dětmi 

2003-2004            lektorská činnost na základě zkušeností práce dětmi  
integrovanými a vyžadujícími zvláštní péči v KCVJŠ Plzeň 

2003-2006            pořádání skupinových kurzů pro rodiče a děti předškoláků  –   
Metoda dobrého startu 

2007- doposud         lektorská činnost ohledně metodiky zpracování třídních plánů 
na základě vydaných publikací k této tématice  KCVJŠ Plzeň 

2010 – doposud       lektorská činnost v návaznosti na NTC Systém učení   
ve spolupráci s Mensou ČR a Centrem nadání 

2009 – 2015         aktivní účast na konferencích Centra nadání a Mensy ČR  
prezentace k činnosti herního klubu a praktických zkušeností   
v návaznosti na NTC systém učení v MŠ, výměna zkušeností a tvorba 
webových stránek v návaznosti na činnost herního klubu a spolupráci 
v rámci aplikace metody NTC systému učení v MŠ 

 
Mimopracovní aktivity a odborné zkušenosti 
1998 – doposud         pravidelné absolvování vzdělávacích kurzů převážně z oblasti speciální 

pedagogiky a psychologie, KVCJŠ Plzeň a APV 
1999     absolvování zácvikového kurzu - Metoda dobrého startu 
2001- doposud           členka a spolupracovnice APV, pravidelná účast na 

konferencích, setkáních s odborníky a dalších kurzech 
pořádaných touto organizací ve spolupráci se SKAV a APV účast na 
konferencích pořádaných pod záštitou SKAV 

2002 - doposud          spolupráce s nakladatelstvím Barevné kamínky, spoluúčast na 
vytváření metodických pomůcek pro předškolní děti a vlastní 
publikační činnost v oblasti třídního plánování na základě uvádění 
RVPPV do praxe. Od roku 2003 pak v tomto nakladatelství vydány 
tyto publikace: 
 „NEBOJME SE INTEGRACE“ 
 „CO S NIMI“ – děti vyžadující zvláštní péči v MŠ 
 „DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN PRO JARO, LÉTO     
   PODZIM A ZIMU“ 
„ROK S KOCOURKEM  MATYÁŠEM“ 
 „DUHOVÝ STROM“ 

2006 – 2010          lektorská činnost v návaznosti na tyto publikace KCVJŠ Plzeň 
2008 – 2010          spolupráce s Centrem nadání, člen Rady centra nadání, pomoc při 

koordinaci a zajištění akcí této organizace, víkendové a prázdninové 
akce a pobyty pro rodiny s nadanými dětmi  

2009 – doposud   vedení herního klubu pro rodiče a děti ve spolupráci s  
Dětskou Mensou, pořádání víkendových pobytů a testování 

2005 – doposud   individuální práce s dětmi, náprava grafomotoriky,  prevence potíží 
souvisejících s poruchami ADHD,„Metoda dobrého startu“, 
individuální logopedická sezení s rodiči a dětmi. 

2003 metodický článek pro Informatorium 3-8 „INTEGRACE V MŠ“ 
2010 metodické články pro časopis Raabe - Zpravodaj pro MŠ „NTC 

SYSTÉM UČENÍ“  
 „SPOLUPRÁCE S DĚTSKOU MENSOU – MAXÍK HERNÍ  KLUB 
PŘI MŠ HOLÝŠOV“, nyní mimo prostrory MŠ, součást poradenské 
činnosti  



2010 – 2015      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018                  
 
 
 
2018 – 2019  

metodické články pro metodický portál RVP VÚP PRAHA 
„NTC SYSTÉM UČENÍ“  s přílohovou prezentací 
„HERNÍ KLUB PŘI MŠ“  s přílohovou prezentac 
„ROK S KOCOURKEM  MATYÁŠEM“  s přílohovou prezentací 
„DUHOVÝ STROM“  s přílohovou prezentací 
„ZA POZNÁNÍM S KOSTKÁČKEM“ třídní plánování s přílohovou 
prezentací 
„VÝTVARNÝM VYJADŘOVÁNÍM OTEVÍRÁEME DĚTEM OČI“ 
s přílohovou prezentací 
„SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY 1. TEORETICKÝ ÚVOD 
K PROBELMATICE“ 
„SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY 2.VLIV ŠKOLNÍHO KLIMATU NA 
PEDAGOGICKOU PRAXI“ 
„VYUŽITÍ MENTÁLNÍHO MAPOVÁNÍ V RÁMCI 
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ 
„HRÁTKY S GRAFOMOTORIKOU 1. TEORETICKÝ ÚVOD 
K PROBLEMATICE“ 
„HRÁTKY S GRAFOMOTORIKOU 2. PRAKTICKÉ UKÁZKY 
AKTIVIT“ 
 
Spolupráce s NIDV, vytváření podkladů pro vzdělávání učitelek MŠ 
v oblasti nadaných dětí – prezentací a akreditací k seminářům na toto 
téma. 
 
Publikační činnost pro periodikum Učitelské noviny, článek k NTC 
systému učení v předškolním vzdělávání 
Lektorská činnost pro NIDV Brno „Nadané děti v MŠ“ 

 
Zájmy:  sborový zpěv- hudba, psychologie, pedagogika, sport, filosofie a hledání 
              alternativních směrů v přístupu k dětem 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 


