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Vystudovala jsem vyšší odbornou školu v oboru diplomovaný ergoterapeut, poté 

předškolní pedagogiku v bakalářském rozsahu na UJEP v Ústí nad Labem a studium jsem 

završila magisterským diplomem v oboru speciální pedagogika-učitelství na UJAK v 

Praze. Mám za sebou dvacetiletou pedagogickou praxi. Mými největšími "učiteli v praxi" 

jsou právě děti samotné. Prioritou mé práce je podporovat děti v jejich individuálních 

možnostech a schopnostech, vytvářet ve třídě pozitivní klima. Považuji za důležité, aby se 

děti vzájemně respektovaly, naslouchaly si a byly jeden druhému oporou. Ctím zásadu, že člověk SÁM 

dokáže mnoho, ale SPOLEČNĚ dokážeme JEŠTĚ MNOHEM VÍCE, proto vzdělávám zejména skupinovým 

a kooperativním učením. Jsem učitelka, která podporuje a rozvíjí u žáků čtenářské dovednosti, protože 

i v době počítačů je důležité rozumět tomu, co vidím a co čtu. Číst se prvňáčkové naučí genetickou 

metodou, takže dopis Ježíškovi už si napíší a přečtou úplně samy. Zábavnou a hravou bude pro naše 

budoucí prvňáčky i matematika Hejného a FIE, díky nimž se děti učí hledat vlastní způsoby řešení, nebát 

se chybovat a obhájit si své názory.  

PRVNÍ TŘÍDA JE BRANOU DO POZNÁNÍ A VĚDĚNÍ ... JÁ UŽ SE MOC TĚŠÍM, JAK TY POMYSLNÉ DVEŘE 

SPOLEČNĚ OTEVŘEME POŘÁDNĚ DOKOŘÁN.  

  

 

Mgr. Jaroslava Balážová 
 

  Během pětiletého působení v mateřské škole jsem vystudovala obor Učitelství pro 

1.st.ZŠ na UJEP v Ústí nad Labem. Na vysněné zaměstnání učitelky na základní škole jsem 

si, díky mateřské dovolené, pár let počkala. Aktivitu pedagogické duše jsem si udržovala 

samostudiem a absolvováním kurzů. Od ledna 2021 se budu na nový školní rok 

připravovat systematičtěji. Pravidelným docházením mezi kolegyně a děti budu nasávat     

potřebné znalosti a dovednosti, abych v září nastoupila připravená na vše, co nám nový 

školní rok přichystá. Jsem empatická a respektující k okolí i k sobě samé. Vzájemný respekt, důvěra a 

efektivní komunikace jsou pro mě důležité aspekty pro vytvoření vlídného třídního klimatu. Má 

pedagogická vize je stát se průvodcem dětí ve světě poznání. Jsem nakloněna alternativním přístupům, 

zastávám metody kooperativního učení, učení hrou. Samozřejmostí je práce s individualitou dětí.  

  

 


