ŽIVOTOPIS
Mgr. Renáta Brédová
Vzdelanie:
1983-1987
1987- 1991

Gymnázium, Šrobárova 46, Košice
Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov
Učiteľstvo pre I.stupeň základnej školy s prehĺbenou výtvarnou výchovou

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie:
1995- 1997 I. kvalifikačná skúška,
Špecializačné inovačné štúdiumPedagogická fakulta, Trnava

Integrované

tematické

vyučovanie

2000- 2001

Rozširujúce štúdium ITV, Asociácia S.Kovalikovej, Bratislava
Osvedčenie Lektor ITV v kvalifikácii Modelový učiteľ

2002

Základ. výcvik využívania IKT vo vyučovacom procese
Projekt INFOVEK

2003- 2004

Tréner v projekte Rozvoj životných zručností, Nadácia pre deti Slovenska,
Bratislava, Supervízor a supervízie

2006-

Etická výchova pre 1.st.ZŠ, MPC

2008

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, MPC

2010

Informatická výchova pre 1.st.ZŠ, ŠPÚ

2010

Finančná gramotnosť , MPC

2013/2014

Rešpektujúca komunikácia, Společnost pro mozgově kompatibilní
vzdelávaní, Praha

2014

II.atestácia, Vytváranie základov pre Vysoko efektívne učenie
Pedagogická fakulta Ružomberok

2015

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov,
MPC

2015

Základný kurz k Hejneho matematike, Nadácia Indícia

Pracovné skúsenosti:
1995- 1998- V.ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen, učiteľka 1.-4.roč. inovačného vzdelávacieho
programu Intergrované tematické vyučovanie (ITV)
Od roku 1998, súčasnosť ZŠ Park Angelinum Košice
Pracovné pozícieučiteľka 1.-4.roč., 2001- 2006 - vedúca MZ pre 1.- 4.roč.
2006- 2011
zástupkyňa riaditeľky
2011 súčasnosť
riaditeľka školy

Ďalšie aktivity:
2001, súčasnosť2004- 2008
2007
2006, súčasnosť

Asociácia S.Kovalikovej Bratislava, lektorka ITV/VEU, vzdelávanie
pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou
predseda OZ Brány k mostom- inovácie vo vzdelávaní
organizátor medzinárodnej pedagogickej konferencie „Učenie pre
život“
spolupracovník Nadácie pre deti Slovenska v Bratislave

Autorské projekty pre ZŠ Park Angelinum Košice:
1999/2000 – Život je dar- projektové vyučovanie metodikou ITV, prevencia detských
úrazov (grant poisťovne Kontinuita a.s.)
2000/2001 - Haló tu je 3. tisícročie- projektové vyučovanie metodikou ITV
(finančná zbierka)
2003/2004 - Brány k mostom- inovačné vzdelávacie metódy a podpora inkluzívneho
vzdelávania (grant NDS)
2006, súčasnosť - Dúhové kráľovstvo- rozvoj životných zručností metodikou ITV/VEU
2006/2007- Klub animátorov zábavy- rozvoj životných zručností vo voľnom čase
(grant NDS)
2011/2012 súčasnosť- Dobrovoľnícki patróni- spolupráca tried 1. a 2. st.,
zlepšovanie sociálnej klímy
2012/2013 súčasnosť-

Rovesnícki mediátori- participácia žiakov pri riešení problémov

2013/2014 súčasnosť - Zlatá brána otvorená- participácia Žiackej rady pri
dobrovoľníckych aktivitách žiakova triednych kolektívov
2014/2015-

Zelená linka zdravia, Areál zdravia- projekty environmentálneho
zamerania, skvalitňovanie podmienok pre šport (grant Nadácie Orange,
Nadácie tatra banky)

2014/2015

Pátranie v čase- projektové vyučovanie na 2.st. zamerané na históriu
školy (grant Nadácie Orange)

2014/2015

Tím trieda- participácia žiakov 2.st. na skvalitňovaní školského prostredia
a budovaní triednych tímov

2014/2015

Briliantt 2015 celoslovenská súťaž Trnavskej univerzity v inovačných
projektoch, Ocenenie autorského projektu „Vytváranie neohrozujúceho
prostredia v podmienkach ZŠ“

2016/2017

Program Dúha- rozvoj životných zručností žiakov a budovanie pozitívnej
klímy v škole. Grant Nadácie pre deti Slovenska- Hodina deťom

2018/2019

Skúsme to spolu- projekt zameraný na podporu nesúťažného
netradičného športovania s využitím rovesníckeho učenia. Grant Nadácie
pre deti Slovenska- Športujem rád a bezpečne.

Obľúbený citát:
„Bože daj mi ODVAHU, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem a mám, POKOJ, aby
som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem a MÚDROSŤ, aby som to všetko rozoznal!“
František z Assisi

