
S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V 
DĚTSKÉ SKUPINĚ HRAJEME SI 



Monika Hoang - vedoucí péče
„Ráda pracuji s dětmi pro jejich fantazii neomezenou naším dospělým 
světem. Pomáhají mi vrátit se zpět v čase. Práce s nimi mě nabíjí energií 
i přes to, že je občas náročná.“  

Jmenuji se Monika. Mým koníčkem je kreslení a malování a snažím se s 
dětmi vyrobit jejich umělecká dílka. 
Praxi jsem nejdříve získávala jako praktikantka na letním dětském 
táboře. Poté jako vychovatelka na školách v přírodě, lyžařských kurzech 
a letních dětských táborech. Po pauze, kdy jsem pracovala ve 
zdravotnictví, jsem zjistila, jak mi práce s dětmi chybí, a přivedlo mě to 
do této dětské skupinky. 

Po vystudování zdravotnického oboru jsem absolvovala zkoušku profesní 
kvalifikace Chůva a nadále se vzdělávám v Prostoru pro rodinu.



Jolana Prokopová - pečující
„Ráda si s dětmi povídám a směji se s nimi, protože jejich 
dětský svět mě nabíjí pozitivní energií. U nás se snažíme 
dát dětem dostatek prostoru k jejich seberealizaci a 
podporovat je v překonávání překážek. Každé dítě je 
jedinečná osobnost, proto ke každému dítěti přistupujeme 
individuálně.“  

Jmenuji se Jolana. V DS Hrajeme si pracuji od samého 
začátku jejího vzniku a je mým druhým domovem.  

Nyní dokončuji studium na PedF UK, obor Učitelství pro 
1. stupeň ZŠ.



Helena Mentlíková - pečující
„Na dětech se mi líbí jejich upřímnost, pohotovost, rychlá 
zpětná vazba, kreativita a čistota myšlenek.“  

Jmenuji se Helena a práce s dětmi mě vždy bavila. První 
zkušenost jsem získala při hlídání malé holčičky v rodině, 
později jsem hlídala i jejího brášku.  

Vždy jsem ráda sportovala a zpívala. Ve svém volném čase 
cvičím jako lektorka na balonech. Na kroužku v dětské skupině 
s dětmi zpívám, cvičím a hrajeme různé hry, které děti baví. 

Mám profesní kvalifikaci Chůva.



Kateřina Bernatíková - pečující
„Péči o děti vnímám jako příležitost k neustálému růstu sebe sama, k 
hledání cest vedoucích k naplnění svého smyslu. A to právě díky poznání 
a sdílení té nejčistší autentické radosti ze všedních chvil každodennosti, 
především díky lásce, která právě v dětském světě vzniká. Péče o tyto 
krásné hodnoty a jejich tvorba mi dává přesah z práce do poslání…“ 

Jmenuji se Káťa a celé své divoké mládí jsem zasvětila hledání „receptu 
na štěstí“ - procestovala jsem kus světa jen tak sama s batohem, 
poznávala jsem cizí kultury, vyzkoušela různé životní styly a kontrasty a 
až nyní, v Prostoru pro rodinu, se cítím na svém místě.  

Studuji tělesnou výchovu a sport na FTVS UK a praxí v nemocnici si 
zvyšuji kvalifikaci zdravotní sestry.  

Být chůvou v Prostoru pro rodinu je mi ctí, vždy se na svou milou 
kolegyňku a mrňousky moc těším.


