
Životopis 

Paní Bc. Jana Šperlinková se narodila 10. dubna 1949 v Brně. 

Po absolvování základní školy nastoupila na Střední všeobecně vzdělávací školu. Pokračovala na 

Střední zdravotnickou školu, kde studovala obor rehabilitace. Dále se věnovala specializaci 

v oboru tělesná výchova. V roce 1981 ukončila další studium na Střední pedagogické škole a 

v roce 1995 dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. 

Do současnosti absolvovala nespočet kurzů se zaměřením na speciální pedagogiku. Práce s dětmi 

a lidmi je také její velký koníček.  

Její pracovní život je také pestrý: 

V letech 1969 -1970 pracovala v Dětské léčebně pohybových vad v Luži – Košumberku jako 

rehabilitační pracovnice s předškolními dětmi s tělesným postižením.  

Její kariéra pokračovala v letech 1970 – 1077 na Oddělení tělovýchovného lékařství nemocnice u 

Sv. Anny Brno. Jako samostatná rehabilitační pracovnice se starala o vrcholně sportující školní 

mládež. Ve volném čase vedla vyrovnávací cvičení atletické mládeže a byla cvičitelkou a 

instruktorkou  na letním táboře pro tělesně postižené děti.  

V letech 1977 – 1978 pracovala ve Středisku vrcholového sportu. Tady se starala o malé 

gymnastky.  

V letech 1978 – 1984 začala pracovat jako učitelka v MŠ na ulici Ypsilantiho 1.  

V roce 1984 byla Jana Šperlinková jmenována do funkce ředitelky MŠ Hlinky 46, kde se zaměřila 

na integraci postižených dětí. Ve své funkci pracovala až do roku 2002. (Od roku 2000 jako 

vedoucí učitelka MŠ, protože MŠ Hlinky 46 byla sloučena se ZŠ Mendlovo náměstí 4.) 

Po roce 2002 začala pracovat jako učitelka. A prošla několika základními školami v městě Brně. 

V současnosti pracuje na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2. 

Ve volném čase se zajímá o kulturu, sport, přírodu a turistiku. Angažuje se také ve veřejném 

životě. V letech 1980 – 1988 pracovala v Komisi pro mládež a tělesnou výchovu u ObNV. V 

současnosti je také přísedící u Krajského soudu v Brně.  


