
 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS  

OSOBNÍ ÚDAJE 

Jméno  a příjmení:  PhDr.  Marie Petrželová  

Datum narození:                     11. 7. 1945,  Komořany, okr.Vyškov na Moravě 

Adresa:   Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 – Karlín 

E- mail:   marie.petrzelova@seznam.cz,  cidpraha8@seznam.cz 

Telefon:   777 191 145, 775 937 707, 224 817 724 

VZDĚLÁNÍ 

1968 – 1974 Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta – obor                                

pedagogika – psychologie, SZZ z pedagogiky a z psychologie 

Rigorózní řízení – RZK,  titul:  PhDr.                                   

 1958 – 1963                     Střední pedagogická škola  Přerov – pro učitelky mateřské školy,                                                           

                                          maturitní zk. z odborných předmětů, hudební a výtvarné výchovy 

                                             

Další vzdělávání              –  kurzy, semináře, odborné konference ad., vzdělávací programy    

                                             k problematice odborného poradenství, pedagogiky, psychologie,                                       

sociální a speciální pedagogiky, sociálních služeb, psychoterapie, 

arteterapie, supervize, řízení odborné pedagogické praxe, práce 

s dobrovolníky, management NNO, fundraising ad. –  průběžně  

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI                                                                                                                                                      

1990 – dosud  Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. / z.s. ( zkratka CID)  –  pedagog                

a psycholog, poskytování registrovaných sociálních služeb ( SR,OA,SAS), SPOD, odborného 

poradenství  a terapie pro děti, rodiče, seniory a klienty, vedení odborné praxe studentů, 

poskytování odborných konzultací, supervize, garance projektů, komunitní činnosti, programů 

a akcí CID z oblasti integrovaných, ozdravných, volnočasových a kulturních aktivit, 

organizování integrovaných klubů, táborů, pobytů a služeb pro děti se speciálními potřebami 

(Prahy, CHKO Jeseníky), metodické řízení klubových činností, výtvarných a literárních soutěží 

dětí a mládeže, podpora autorské tvorby mládeže a osob se zdravotním postižením, práce 

s rodinami, dobrovolníky a nezaměstnanými, spolupráce s NNO, participace na fundraisingu, 

PR – (informační, publikační činnost, spolupráce s médii), účast na HR ad. managementu CID, 

organizování akcí pro členy, děti a mládež, rodiče, seniory, partnery a veřejnost,  ad.                                                                                                                  

1990 – dosud        výkonná ředitelka CID, statutární zástupce - jako dobrovolník                           

2000 – dosud        starobní důchodkyně 

1992 – 1993       IDM MŠMT –  odborná pracovnice, oblast integrace, tvořivé dramatiky,                                                                                                                                              

rozvoje občanské společnosti – NNO pro osoby se zdravotním  postižením  

1991 – 1992     MŠ U Uránie, Praha 7 – učitelka a odborná pracovnice předškolní 

výchovy, v plně organizované MŠ, experimentální zavádění speciální integrované třídy s 
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rehabilitací a arteterapií pro předškolní děti se zdravotním  postižením, speciálními potřebami a 

znevýhodněním 

1978 – 1990      PedF UK – odborná asistentka, výuka pedagogických a psychologických 

disciplín ve studiu učitelství pro MŠ, ZŠ a speciální pedagogiky, komunikativní dovednosti a 

videotréning pedagogických dovedností, vedení seminářů a pedagogické praxe studentů, 

poskytování odborného pedagogického a psychologického poradenství, práce se studenty 

v rámci odborných a volnočasových aktivit, účast na organizování akcí UK Praha,                                                                         

1974 - 1978       PedF UK -  asistentka, aspirantka (aspirantské zkoušky, odborná stáž), 

podpora vedení seminářů, odborné pedagogické praxe studentů, odborné poradenství a práce se 

studenty v rámci odborných a volnočasových aktivit, práce na šetření pro aspiranstskou práci - 

disertaci, příprava rigoróza, studium vysokoškolské pedagogiky 

1963 - 1968      MŠ v Sobotíně a Zábřehu na Moravě, učitelka a metodička výtvarné 

výchovy v předškolních zařízeních na okrese Šumperk 

Členství a spolupráce s CID v organizacích: 

OMEP, UNICEF, SPAE, ČRHO – ČRSS, DCI – ANO, EAICY, APOA 

 

 

 

V Praze dne 10. 2. 2019                                                PhDr. Marie Petrželová 


