
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.



Anna Halamová - pečující
„Líbí se mi s dětmi trávit čas, učit je zpívat, tancovat, tvořit, chodit ven 
a prostě se těšit ze života. Na dětech mám ráda jejich jedinečnost, 
opravdovost, zvídavost, hravost a nadšení. Těším se z každého jejich 
pokroku a chci jim být oporou, aby s důvěrou mohly překonávat 
všechny výzvy, které je čekají.“  

Jmenuji se Anička. Jsem maminka dvou malých dětí, které mi do 
života vnášejí mnoho štěstí. Vystudovala jsem sociální a pastorační 
práci. Už na škole jsem pracovala jako osobní asistentka u dětí s 
postižením, následně pak jako asistentka pedagoga a pedagožka 
volného času. 

Mám ráda svět vůní, a proto také dokončuji studium aromaterapie na 
Institutu aromaterapie. Sílu, tolik potřebnou k péči o děti, čerpám z 
jógy, meditací, přírody a rodiny. 



Lenka Kniha Bartůňková - lektorka
„Dětská fantazie je pro mě inspirující, proto s nimi ráda tvořím a 
vedu je v kreativních činnostech jako jsou výtvarná výchova, 
zpěv, rytmika nebo pohyb. Rozvíjím jejich motoriku a přirozenou 
představivost.“ 

Jmenuji se Lenka. Jsem matka dvou dětí a práce ve skupince mě 
motivuje ve snaze pomoci rodičům i dětem v první etapě odloučení 
se. Mým hlavním cílem je dětem vytvořit prostor, kde se cítí dobře 
a bezpečně. Pomáhám jim při jejich prvních krocích v životě, se 
sociální komunikací a vedu je k samostatnosti.  

Pedagogické vzdělání jsem čerpala již při studiu konzervatoře 
Duncan centre a VŠ Folkwang Hochschule v Essenu.  
V Čechách jsem si doplnila vzdělání asistentky pedagoga.  


