
S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V 
DĚTSKÉ SKUPINĚ RADOST



Tereza Patolánová - vedoucí péče
„Ráda dětem vyprávím a hraji. Mojí hlavní doménou je 
muzicírování a propojení pohybu s říkankami a básničkami. 
Snažím se děti zaujmout, nechat se vést jejich aktuálním 
zájmem a vtáhnout je do příběhu, který společně každý den 
vytváříme.“  

Jmenuji se Tereza a vždy mě bavilo divadlo, zpívání a hudba. 
Přivedlo mě to až k ochotnickému dramatickému souboru, se 
kterým jsem osm let hrála pohádky pro děti. A snad proto 
často při práci s dětmi využívám pohádky.  

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a mám několikaletou 
pedagogickou a lektorskou praxi s dětmi předškolního věku.



Soňa Šmídová - pečující
„Mám vždycky pocit, že s dětmi omládnu.“  

Jmenuji se Soňa, mám ekonomické vzdělání, 
pracovala jsem jako referentka. Při této práci 
jsem se začala věnovat dětem - hlídala jsem jak 
přes agenturu, tak i soukromě.  
V roce 2018 jsem složila zkoušku Chůvy pro děti 
do zahájení školní docházky a nyní se v Prostoru 
pro rodinu věnuji dětem naplno v naší DS Radost. 



Bára Římská - pečující
„Práce s dětmi této věkové kategorie mi přináší obrovské 
uspokojení. Jejich reakce, pokroky, spontánnost a bezbřehá 
upřímnost mě nikdy nepřestanou udivovat a okouzlovat. Díky 
nim jsou mé pracovní dny plné smíchu a radosti.“  

Jmenuji se Bára a v Prostoru pro rodinu pracuji od srpna 
2019. Absolvovala jsem zde kurz a zkoušku Chůvy pro děti do 
zahájení školní docházky.  

Po studiu na Pedagogické fakultě jsem se mnoho let zabývala 
výukou Aj a Čj pro cizince. Ve volném čase se ráda věnuji 
józe, a tak i v Radosti jsou mou parketou pohybové aktivity.



Kamila Dušková - pečující
„Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje.“ 

Jmenuji se Kamila a pro Prostor pro rodinu jsem začala 
pracovat čerstvě po návratu z Mexika, kde jsem strávila 16 
měsíců v jednom dětském domově jako dobrovolnice, což pro 
mě byla velmi zajímavá zkušenost. 

Pracuji v DS Radost na částečný úvazek, původním 
povoláním jsem lektorka španělštiny a v této profesi pokračuji, 
neboť mě velmi baví.  

V Prostoru pro rodinu jsem si doplnila vzdělání a získala 
osvědčení o profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky.”


