
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.



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.



Tereza Kubcová - pečující
„Na práci s dětmi mě baví především jejich touha po poznání, zvídavost a to, 
jak dělají každým dnem velké pokroky. Radost mi dělá také každá zvládnutá 
adaptace dětí, kdy je vidět, že se do skupinky mezi nás a ostatní děti těší. 
Každé dítě je originální a individuální a tato pestrost mě velmi naplňuje.“

Jmenuji se Tereza. Po střední škole jsem se rozhodla naplno studovat 
předškolní pedagogiku na UJEP v Ústí nad Labem. Po absolvování jsem 
působila rok jako asistentka u dětí předškolního věku, poté jsem na rok 
odjela do skotského Edinburghu a starala se jako au-pair o čtyřletého 
chlapečka. V Praze jsem pak přes rok působila jako pedagog v dětské 
skupině. Práce v Prostoru pro rodinu je pro mne velkým přínosem, hlavně co 
se týče individuálního přístupu k dětem.

Mojí největší zálibou je hudba – ať už pasivně (poslech) či aktivně – hra na 
klavír a ukulele. Lásku k hudbě se tak snažím využít i při každodenních 
činnostech s dětmi jako jsou pohybové říkanky či muzicírování.


