
Kristýna Daslíková
vedoucí učitelka

Vystudovala Střední policejní školu a předškolní a mimoškolní 

pedagogiku na škole Mills v Čelakovicích. Absolvovala školení týkající 

se čtenářské pregramotnosti, adaptace dětí v MŠ a pohybových her. 

Mezi její záliby patří četba knih, běh a výlety s rodinou.



Veronika Baštová
učitelka

Vystudovala Střední školu pedagogickou, hotelnictví a 

služeb v Litoměřicích - obor předškolní vzdělávání.

Absolvovala školení zaměřená na jógu pro děti a netradiční 

výtvarné techniky. Ráda sportuje, čte a peče dorty a různé 

další sladké dobroty. Nyní si užívá mateřskou dovolenou.



Ing. Lucie  Vávrová 
zástupkyně ředitelky

Vystudovala zemědělskou univerzitu a Střední školu Bean

zaměřenou na předškolní a mimoškolní pedagogiku. 

Absolvovala kurz asistent pedagoga volného času a  školení 

ohledně práce s předškoláky a dětskou jógu. Jejím největším 

koníčkem je sport, cestování a ráda se věnuje svým dětem. 



Hana Marcolová
učitelka

Vystudovala Střední ekonomickou školu ve Slaném a předškolní a 

mimoškolní pedagogiku v Praze. Absolvovala kurz trenéra 2. třídy 

na FTVS v Praze a trenéra jazykových schopností. Má také školení 

zaměřené na poruchy pozornosti u dětí. Mezi její záliby patří běh, 

cyklistika a rekreační potápění.



Jana Bříšková
asistentka pedagoga

Vystudovala studium pro asistenty pedagoga na škole 

Mills v Čelakovicích. Absolvovala školení zaměřené na 

muzikoterapii, předškoláky s poruchou ADHD a děti s 

odlišným mateřským jazykem. Mezi její záliby patří 

trávení času v přírodě a věnuje se sportovnímu rybolovu.



Denisa Ryndová
učitelka

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na škole 

Mills v Čelakovicích. Absolvovala školení zaměřené na jógu 

s dětmi, grafomotoriku a rytmická cvičení, pohybové, 

hudební a kreativní semináře a vede malířský kroužek. Mezi 

její záliby patří jízda na kole, čtení a turistika.



Zuzana Viktorinová
učitelka

Vystudovala Integrovanou Střední školu technickou-

Management strojírenství a předškolní a mimoškolní 

pedagogiku – Mills Čelakovice. Absolvovala školení zaměřené 

na pohybové cvičení s využitím netradičního náčiní a 

grafomotoriku a rytmus v MŠ. Jejím zájmem je především 

rodina a také inline brusle, jízda na kole, lyžování a čtení knih. 



Mgr. Tereza Netíková
ředitelka

Vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně, obor Vychovatelství pro 

speciální zařízení a v Obratani předškolní a mimoškolní 

pedagogiku. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení a kurz pro logopedické asistenty. Mezi její 

zájmy patří aktivity s rodinou a přáteli, práce s dětmi i dospělými.



Magdalena Žáková-Hejlová
učitelka

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Obratani, obor předškolní 

a mimoškolní pedagogika. Absolvovala školení zaměřené na hudební, 

a environmentální výchovu, pedagogickou diagnostiku předškolního 

dítěte, profesní průpravu zástupců ředitele a zúčastnila se konference 

ADHD. Mezi její záliby patří zvířata, příroda, sport a cestování.



Kateřina Javůrková
učitelka

Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Praze. 

Mezi její nejoblíbenější školení řadí hudebně – pohybové a do 

budoucna by mezi ně zařadila i kurz první pomoci. Svůj veškerý 

čas věnuje své rodině, ale ráda ho zaplní i sportovní aktivitou či 

hrou na kytaru. 
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