Strukturovaný profesní životopis
Osobní údaje
Jméno / Příjmení

David Hawiger

Adresa

Hromůvka 1892. 753 01 Hranice

Telefon

420603475453

Státní příslušnost

Česká republika

Pohlaví
E-mail
Rok narození

muž
david@hawiger.cz
1968

Pracovní zkušenosti
Období
Povolání, vykonávané funkce
Pracovní náplň, oblasti odpovědnosti

Zaměstnavatelé, smluvní partneři

Období
Povolání, vykonávané funkce
Pracovní náplň, oblasti odpovědnosti
Zaměstnavatelé, smluvní partneři
Období
Povolání, vykonávané funkce
Pracovní náplň, oblasti odpovědnosti

Zaměstnavatelé, smluvní partneři

Období

2010-dodnes
nezávislá povolání
Hlavní výdělečná činnost - pracovní smlouvy: poradce, konzultant, učitel.
Vedlejší výdělečná činnost – OSVČ: konzultantské a poradenské služby v oblasti využívání
digitálních technologií ve vzdělávání; spolupráce na řízení vzdělávacích projektů.
Pracovní smlouvy různého typu: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; Národní ústav pro
vzdělávání; Česká školní inspekce; Základní škola a Mateřská škola Bělotín.
OSVČ: Jednota školských informatiků; European Leadership & Academic Institute v.o.s.; B.I.B.S
a.s.; CSystem CZ a.s.
2004-2009
zástupce ředitele školy
řízení pedagogického útvaru; správa majetku školy; správa informačního systému školy;
příprava a řízení vzdělávacích projektů; předseda školské rady; ICT metodik; učitel.
Základní škola Hustopeče nad Bečvou
1994-2004
nezávislá povolání
Hlavní výdělečná činnost – OSVČ: konzultantské, poradenské a servisní služby v oblasti
využívání digitálních technologií ve vzdělávání; spolupráce na řízení vzdělávacích projektů.
Vedlejší výdělečná činnost - pracovní smlouvy: vedoucí zájmových útvarů zaměřených na
informatiku, učitel informatických předmětů, asistent ředitele.
OSVČ: AutocontOnLine a.s.; Computer Press a.s.
Pracovní smlouvy různého typu: Základní škola Šromotovo, Hranice; Základní škola Hranická,
Lipník nad Bečvou; Soukromá střední odborná škola s.r.o.
1991-1993

Povolání, vykonávané funkce

učitel

Pracovní náplň, oblasti odpovědnosti

učitel

Zaměstnavatelé, smluvní partneři

Základní škola 1.máje, Hranice

Vzdělání, odborná příprava a školení
Období
Dosažená kvalifikace
Název organizace, zaměření
Období
Dosažená kvalifikace
Název organizace, zaměření

1986-1992
Vysokoškolské II.stupně
Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta - učitelství (matematika, fyzika)
1982-1986
středoškolské
Gymnázium Hranice
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Schopnosti, znalosti a dovednosti
Mateřský jazyk

čeština

Jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úroveň

Angličtina
Manažerské schopnosti
a dovednosti

Porozumění
Poslech
základní

Mluvení
Čtení

Mírně pokročilý

Ústní interakce
základní

Psaní

Samostatný ústní projev
základní

Písemný projev
základní

Projektové řízení zakončené certifikátem Project Manager Associate IPMA Level D
(pilotní funkční studium Projektový manažer 250+, realizované NIDV)
Vedení sebe a emoční inteligence; Profesionální komunikace; Time management; Vedení lidí a
motivace; Fundraising
(absolvování vzdělávacích kurzů a seminářů různého typu)

Pedagogické schopnosti
a dovednosti

Jak na klíčové kompetence; Spolupráce a týmová práce ve škole; Zavádění Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe; Tvorba a hodnocení testových úloh
(absolvování vzdělávacích kurzů a seminářů pro školy)

Počítačové schopnosti
a dovednosti

Tester ECDL; administrace Google Apps; základní údržba LAN; na uživatelské úrovni využívání
cloudu založeného na službách Google či Office365.

Řidičský průkaz

Doplňující informace

Osobní automobil
V roce 1996 jsem spoluzaložil sdružení vybraných učitelů informatiky z hranických škol, které
do roku 2002 poskytovalo služby školským zařízením v regionu, související s nasazováním a
využíváním digitálních technologií ve vzdělávání.
V období Státní informační politiky ve vzdělávání (dále SIPVZ) jsem se v letech 2000 – 2006
angažoval v celorepublikových aktivitách. V prvé fázi za nejvýznamnější považuji moje působení
v roli oblastního manažera u projektu Internet do škol, současně jsem spoluzakládal profesní
sdružení Jednota školských informatiků (dále JSI). Ve druhé fázi jsem pro potřebu JSI vykonával
funkci celorepublikového garanta modulu Publikování na internetu v rámci celorepublikového
vzdělávacího systému. Zároveň jsem pod hlavičkou ZŠ Hustopeče nad Bečvou řídil vzdělávací
projekt pro několik škol po celé ČR, jehož cílem bylo řešení centrálního webu školy.
Od roku 2007 spolupracuji s několika významnými institucemi. V letech 2007 a 2008 jsem pro
potřebu Centra managementu při Univerzitě Karlově přednášel pro ředitele základních a
středních škol problematiku informačních systémů na školách. V roce 2009 jsem byl členem
odborného pracovního týmu MŠMT, který měl za úkol konkretizovat vládou schválenou
Koncepci rozvoje ICT ve vzdělávání 2009-2013.
V období 2008-2011 jsem byl členem výkonného výboru JSI.
V letech 2010 a 2011 jsem koordinoval odborný pracovního tým při Centru pro zjišťování
výsledků vzdělávání, který řešil státní maturitu z informatiky. Od roku 2010 externě spolupracuji
s Národním ústavem pro vzdělávání jako odborný konzultant pro oblast využívání digitálních
technologií ve vzdělávání.
V rámci svých možností spolupracuji i s komerčním sektorem. Nejvíce si cením úzké kooperace
s hlavním manažerem pro oblast vzdělávání ve společnosti Computer Press a.s. v letech 2000 –
2005. Pro něj jsem nejčasteji vykonával roli konzultanta pro SIPVZ, recenzenta učebnic pro
informatiku a vedoucího internetového vzdělávacího projektu nabízející digitální učební
materiály pro výuku informatiky.
V letech 2012-2014 jsem spolupracoval se společností European Leadership & Academic
Institute v.o.s. v roli člena expertního týmu, který pro společnost Google ČR realizoval
vzdělávací projekt zaměřený na internetovou gramotnost žáků základních škol pod názvem InGeneration.
V roce 2014 jsem se pod hlavičkou JSI řídil sestavení obecného modelu řešení Výzvy51 OP VK,
který následně převzal několik úspěšných žadatelů. S některými z nich jsem následné
spolupracoval v roli konzultanta. Nejvíce si cením spolupráce se společností C SYSTEM CZ
a.s., kde jsem působil v roli člena hlavního projektového týmu, přičemž mou zodpovědností bylo
monitorovat plnění obsahové části projektu.
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