ŽIVOTOPIS
Osobní údaje
Jméno, příjmení, titul: Kateřina Klímková, Mgr.
Rok narození:

1980

Kontaktní telefon:

+420 724 936 310

E-mail:

klimkova@ddmpraha.cz

Webové stránky:

http://kacca.xfoto.cz/

Vzdělání
2003 – 2007: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obor: Pedagogika + Výtvarná výchova
téma diplomové práce: „Narativní tendence v současném výtvarném umění“
(odevzdání diplomové práce – 13.4.2007)
2000 – 2002: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství v Praze 7
obor: Oděvní návrhářství
1999 – 2000: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola v Písku
obor: Oděvní výtvarnictví (specializační studium)
1995 – 1999: Střední soukromá průmyslová škola oděvní ve Frýdku - Místku
obor: Modelářství a návrhářství oděvů
1987 – 1995: Základní škola Záhuní ve Frenštátě p.R.
Odborná praxe, stáže
11. 1. – 15. 4. 2007:

komentované přednášky a výtvarné dílny
- vzdělávací program „Japonsko očima toulavého psa“
- Galerie Rudolfinum
- pod vedením PhDr. Marie Fulkové, PhD.

10.10. – 4.11. 2006:

pedagogická praxe na Gymnáziu na Zatlance, Praha 5-Smíchov
- pod vedením fakultního učitele Mgr.Lenky Kitzbergerové

9.1. – 3.7. 2006 :

studijní stáž na University of Lapland ve Finsku v Rovaniemi
- faculty of Art and Design
- pedagogická praxe na finských základních školách

- sponzorem stáže byl program Erasmus-Sokrates
1.3. – 23.3. 2001:

odborná stáž na Vyšší škole oděvního návrhářství De Civec
- Portugalsko, Lisabon
- sponzorem stáže byl program Leonardo da Vinci

1998 - ****:

spolupráce s DDM Astra Frenštát (http://www.astrafren.cz/)
- práce na letních táborech (včetně táborů pro děti s vývojovými
vadami)
- vedení zájmových kroužků (keramika, malování na hedvábí, …)

Ostatní znalosti a dovednosti
- Anglický jazyk - aktivně
- řidičský průkaz skupiny B
- práce na PC - pokročilý uživatel ( znalost MS Windows, MS Office, Openoffice, Adobe
Photoshop, Adobe Indesign, Corel Draw... )
- výtvarné dovednosti (malování na hedvábí, plstění, sítotisk, keramika,…)
Zájmy
- práce s dětmi, četba, cyklistika, lyžování, horská turistika, příroda, cestování,…

