
                          

ŽIVOTOPIS 
 

 
Veronika Zvánovcová, narozena 17. 10. 1982. V Českých Budějovicích. 
 
Studium: 
 

 1989 -1999: Základní škola Dukelská (absolventka do 4.třídy, poté úspěšné složení zkoušek 
na základní Sportovní školu) 

 1993/1994: Základní škola Kubatova ulice (Sportovní plavecká třída) 

 1994-2001: Sportovní gymnázium a gymnázium Kubatova - zaměření - plavání (každoroční 
účast na Mistrovství ČR, největší úspěch-umístění na Mezinárodní olympiádě mládeže 
v Holandsku, Anglii – 2x1.místo, 3x2 místo, 2x3místo). 

 2001-2006: Studentka Jihočeské univerzity, Zdravotně sociální fakulty, obor: Rehabilitační 
péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. 

 2006 – 2010: Studentka Jihočeské univerzity, Zdravotně sociální fakulty, obor: Prevence 
náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže. 

 
Pracovní zkušenosti:  
 

 2006: koordinátorka dobrovolnického centra – Arcidiecézní Charita ČB 

 2005-2009: plavčík, záchranář – plavecký bazén ČB; plavčík – plavecký stadion České 
Budějovice, Sportovní centrum Factory pro ČB, člen VZS ČK 

 2009/2010: lektor v projektu Afrika nevšedníma očima nejen v českých školách – 
Humanistické sdružení Narovinu 

 2009/2010 : CEGV Cassiopeia – lektor multikulturních seminářů 

 2010:Rodinné centrum Vyšehrádek – práce s dětmi od 3- 6 let Montessori metodou 

 2010-2013: Salesiánské středisko mládeže, Dům dětí a mládeže České Budějovice – 
Sociální pracovnice Otevřených klubů, práce v terénu (rodiny, děti) 

 2014: únor – TF JU – Katedra etiky, psychologie a charitativní práce 
 

V rámci studia (dobrovolná činnost): 
 

 2001-2003: dobrovolník v sociálním programu PětP 

 2001-2004: dobrovolník - plaveckého výcviku dětí z oddílu TJ KIN v ČB 

 2002/2003: zimní sezóna - instruktor lyžařského kurzu pro začátečníky, oddíl KIN ČB 

 1998-2004: instruktor, vedoucí na letních táborech Mladý požárník v Benešově nad Černou 
(pomoc při dalších akcích s dětmi) 

 2001, 2002, 2003: dobrovolník v rámci Akce Cihla 

 souhrnné praxe v rámci studia 2004 - 2010 

 2001-2008: trénování postižených plavců v rámci střediska Kontaktu bB ČB, (v roce 2005 
vedoucí střediska KbB České Budějovice) 

 2002-2008: individuální trénink postiženého chlapce, který se zúčastnil OH v Pekingu 2008, 
je členem plavecké reprezentace ČR postižených sportovců, (zúčastnil se mistrovství světa 
v JAR, kde skončil jako 2. na světě, nejlepší plavec výpravy, v roce 2007 se zúčastnil 
Světových her v Tchajwanu, kde získal 4 stříbrné medaile, zajistil nominaci na paralympiádu, 

 2008 - 2010: dobrovolník v Humanistickém centru Narovinu Praha 

http://www.tf.jcu.cz/katedry/kepsp


 rok 2009: předsedkyně Nadačního fondu ZSF JU 

 2009 – 2014: koordinátorka projektu Adopce zambijských dětí na dálku. 
 

Projektová a grantová činnost, výstavy: 
 

 Street Kids Chingola, Lusaka in Zambia – Volnočasové aktivity pro děti ulice, Czech AID, 
ZSF JU, Chingola Children Centre, 2004, 2005 

 6. Rámcový projekt na ZSF JU – Implementace preventivních zdravotně sociálních 
programů pro matku a dítě v určitých státech Afriky, ZSF JU, 2005, přípravná fáze projektu.  

 Využití pedagogiky Maria Montessori pro děti ulice v Zambii, GA ZSF JU, 2006/07. 

 Fotbal pro děti ulice z kompaundu Kalingalinga – Fotbal pro děti, žijící v kompaundu 
(chudinské čtvrti) Kalingalinga využití volného času, sekundární cíl: předcházení rizikovému 
chování u vulnerable children. 

 MŠMT- Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium na ZSF JU, spoluřešitel 
projektu/přednášející, rok 2008. 

 Výstava fotografií a přednášky pro studenty ZSF JU; GA ZSF JU - červen 2008. 

 Den Míru a nenásil - spoluorganizátor konference a akce, 2.10.2008, 2009, České 
Budějovice. 

 Projekt Afrika nevšedníma očima…nejen v českých školách: 2008, 2009, 2010. Přednášky 
na téma Afrika, problematika – zdravotní, sociální…Cílovou skupinou - děti v základních a 
středních školách v ČR. 

 Aktivní účastník projektu Světový pochod za mír a nenásilí 2009 – Seminář na téma 
NENÁSILÍ – 12.10. 2010  ZSF JU, Narovinu, MZV ČR – České Budějovice 

 Výstavy, přednášky spojené s životem v Africe (opakované 2004 – doposud, stále probíhá). 

 ONE – projekt zaměřený na preventivní témata, zážitková pedagogika.  

 Příběh dobrovolníka v rámci SMOK (celorepublikové, mezinárodní) – prezentace projektu 
Adopce zambijských dětí na dálku, vlastní zkušenosti – právě probíhá 2013,2014 

 
 
 
Přednášková činnost: 
 

 V rámci studia na univerzitě ZSF JU (doktorské studium) 2006-2010.  

 Přednášky na konferencích, zaměřené na témata Afriky, populární konference (např. Malá 
Africká konference - Jihlava). 

 Přednášková činnost v rámci projektů.  

 Přednášková činnost/lektor  – Afrika nevšedníma očima nejen v českých školách 
(Humanistické sdružení Narovinu, 2008 - 2010). 

 2009/10 – lektor výukových programů, zaměřené na multikulturní výchovu – CEGV 
Cassiopeia, České Budějovice. 

 Konference nenásilí 2011 – Práce s dětmi z Volfovy ulice v Salesiánském středisku ČB 
 
 
 
Absolvované kurzy: 

 

 Školení v organizaci Kontakt bez Bariér (KbB) – metodika plavecké výuky  

 Technika SPSS : zpracovávání dat do elektronické podoby, 2007, České Budějovice 
v rámci ZSF JU 



 Certifikovaný kurz arteterapie v rámci ZSF JU: září – leden 2007/2008 

 Diplomový kurz: metoda Maria Montessori, Praha Montessori centrum, ukončeno leden 
2010.  

 Plavčík, záchranář III. – 2006, Mistr plavčík, záchranář - rok 2009 (platnost 5 let). 

 Globální a rozvojové vzdělávání – Varianty, Člověk v tísni o.p.s. 2010.  

 Individuální plánování – ČAS – Praha 2011, 2012,2013 

 Romani Luma – ČAS – Praha 2011 

 Kurzy zaměřené na sociální služby – Sociální služby v zákonech, Sociálně právní 
ochrana dětí…atd… 

 
 
Jazyky:  
 
Anglický jazyk, především konverzace (výuka na gymnasium, maturita, VŠ – 2 roky, poté praxe 
v Zambii). 
 
Zájmy: sport - plavání, účast na krajských, republikových a mezinárodních závodech, triatlon. 
Obliba v kolektivních sportech; jízda na kole; lyžování; cestování nejen po České republice. 
 
Volný čas: tanec (všechny druhy tance, hlavně dynamické, orientální, vše již delší dobu), tai-či, 
hudba (rock, folk, Zambijská muzika-místní/tradiční, moderní, R´N´B. 
Pobyty v přírodě, trek.  
 
V současné době mi volný čas nejvíce naplňuje můj syn Mikoláš, který je velkým motorem pro 
zjišťování informací v oblasti zdravého životního stylu (zdravé výživy), alternativního vzdělávání – 
výchovy a rozvíjení duševní pohody.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Příloha č 1: popis projektů v Zambii  

 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010: stáže v Africe (2 až 3 měsíce) – Zambie (popis viz 
příloha č.1) 

 Práce s dětmi ulice, sirotky - přímá práce s dětmi (tvoření vlastního vyučovacího plánu, 
tvorba volnočasových aktivit, pomoc při distribuci potravy nejchudším dětem z organizací, 
kde jsem působila, pomoc při hygienických pracích v sirotčinci - edukace místních 
zambijských ošetřovatelek v oblasti péče o dítě, hygienické návyky, výpomoc v místním 
 plaveckém oddíle-trenér). 

 Návrh, myšlenka projektu Fotbal pro děti ulice, který v současné době probíhá v Zambii, 
projekt byl představen předním významným fotbalistům České Republiky, v současnosti je 
podporován ze strany ČR – dobrovolné sbírky sportovního klubu Dynamo. 

 Pomoc při Fundrassingové akci přímo v Zambii shánění peněz na místním marketu - za 
vytěžené peníze: nákup šicích strojů, které slouží pro učení místních mladých děvčat, které 
docházejí do programu volnočasových aktivit. 

 V návaznosti na mou stáž jsem se účastnila několika přednáškových akcí – Zdravotně 
sociální fakulta, Náprstkovo Muzeum, Projekt Jeden Svět – kino Kotva v Českých 
Budějovicích a jiné (2004-2009). Přednášení v rámci projektu Afrika nevšedníma očima 
2009.  

 Na základě vlastních zkušeností sepsání projektu pedagogika Maria Montessori pro děti 
ulice (podpořeno GA ZSF JU ČB), který jsem realizovala v Zambii. 
 


