


Milí rodiče, děti a mladí studenti, kolegové, naše Andělky 
a Andílci.

Rok se s rokem sešel a vy držíte v rukou novou ročenku 
plnou vzpomínek. 

Školní rok 2019/20 si budeme pamatovat dlouho všichni. 
Zasáhl nás nečekaně, a o to razantněji. Svět se změnil 
a některé věci nebudou jako dřív. Ale pro děti je čas teď 
a tady. Čas jejich dětství, dospívání, prvních krůčků 
a každodenních zážitků, poznávání světa kolem nás, sebe 
sama. Uplynulý školní rok je plný nádherných okamži-
ků, které jsme zažívali s vašimi dětmi. Vlivem nucené ka-
rantény jste je pak sdíleli určitou dobu s dětmi pouze vy 
doma.Převzali jste za nás obrovskou úlohu a práci. Patří 
vám i dětem velká poklona. A velké poděkování za to, že 
jste nás nenechali ve svízelné finanční situaci a podpořili 
stabilitu Andílka napříč úseky. My jsme se snažili za to 
nabídnout maximum, ze sebe i ze svého času. Školní rok 
tak nakonec probíhal téměř až do začátku nového.

Když jsme otevírali v září budovu Andílka, nikdo si ne-
představoval, že budeme zahajovat školní rok 3x během 
jednoho roku. Napoprvé bylo otevření běžného školního 
roku, podruhé jsme otevřeli na jaře virtuálního Andílka. 
Třetí Andílek byl pokaranténí, s rouškami a skupinami 
dětí, co se nesmí potkat. Ale zvládli jsme to!

ÚVODNÍ SLOVO 
ŘEDITELKY

Během tohoto roku se udála celá řada nádherných akcí.
Stihli jsme apadtační pobyty na podzim, běžet běh Ter-
ryho Foxe, uspořádat Podzimní hrátky a poté Vánoční 
tvoření, jet na úžasný lyžařský výcvik, každý měsíc  
předškoláci na výpravách zkoumali okolí. Zrealizovali 
jsme příměstské tábory a tábory daleko za Prahou. Díky 
rodičovské pomoci jsme uskutečnili řadu výletů a ex-
pedicí v průběhu května i června. Konala se nakonec 
i Zahradní slavnost.

Nechť je školní rok 2019/20 v našich vzpomínkách 
rokem štěstí, radostných okamžiků dětí, bezpečným 
přístavem na rozbouřeném moři, místem lásky k učení se 
a touhy k poznávání. Místem, kde z dětí rostou nádher-
né, aktivní, samostatné, uvědomělé osobnosti. Místem 
společenství dětí, rodičů a pedagogů. Místem, kde se nebe 
setkává se Zemí. 

Chtěla bych tímto poděkovat rodičům za vaši velkou 
podporu, přízeň a důvěru. Pedagogogům za jejich obrov-
ské nasazení, profesionalitu a zároveň lidskost, za jejich 
lásku k práci a dětem. A největší díky a poklona patří 
dětem, které zvládly náročné časy, užily si šťastné chvíle, 
zároveň rostly, učily se, rozvíjely. Jsou to naši hrdinové.

Přeji všem hodně sil do všeho, co nás čeká. Jsem šťastná 
za Andílka, za vás a za děti, že nadále jsme a kráčíme 
dál společnou cestou.

Vaše Hanka Chramostová, 
ředitelka“Nothing can be achieved in the world of the adult 

that is not first achieved in the world of the child.”  

Maria Montessori
Education and Peace. Amsterdam.



DĚTSKÁ 
SKUPINA

Berny

Julinka S.

Pepi

Elysa František Juli K.

Maksim Matilda Matyáš

Sebík Štěpán Valentina



“The skill of man’s hand is bound up with 
the development of his mind, and in the light 
of history we see it connected with the devel-
opment of civilization.”  

Maria Montessori
The Absorbent Mind. 



MATEŘSKÁ ŠKOLA
TŘÍDA MILI A LUCKY





Adélka

Ben H.
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Maruška

Valinka

Laura
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Ben Bruno Charlotte Davídek Eliška
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Viki Viktorka

Tomášek Toník

MATEŘSKÁ ŠKOLA
TŘÍDA LIUBA A VERČA





Adam

Boguška

Kačenka
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Tedík

Leo

Adámek Anežka Anička Anička

Davídek Elenka Elenka Johanka
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Martinka

Tobík

Maty Natálka



„Is the child’s mental horizon limited to what 
he sees? No. He has a type of mind that goes 
beyond the concrete. He has the great power 
of imagination.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TŘÍDA RADKY, MADARY A MARKÉTY 

Maria Montessori
The Absorbent Mind. 





Anetka

Dorka M

Hugo

Naty

Tonda

Maru

Artyom Ben Bětka David Dorka D

Eliáš Eliška Ferda Hani Helenka

Johanka Kačka Kami Laura Martínek

Nicolo

Verunka

Olivka

Viktor

Sári Theo



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TŘÍDA ADÉLY, BARBARY A VERČI





ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TŘÍDA GABI, MARIANN A DANČI

Adam

Ella

Natálka

Bertík Dalibor David B

Ema Josefína Kami

Oliver V. Oliver K Theo Vicky





Alex

Ema

Julinka

Miky

Baruška David B. David Sz.

Hugo Jasminka Jozefínka

Mariánka Martin B. Mia

Šimon Verunka Vili



„The only sure guide for education is the very 
personality of the children to be educated.“

Maria Montessori
From childhood to adolescence.

ADOLESCENTI





„Men who have hands and no head and men who 
have a head and no hands are equally out of place 
in the modern community.“

Maria Montessori
From childhood to adolescence.

Adam

Tonda

Beky

Una



ATELIÉR



SPORT



KOMUNITNÍ
AKTIVITY



LÉTO  
S ANDÍLKEM



„We can see clearly what is necessary to give 
in order to help the child. It is to give the 
possibility of independence, of living together 
and carrying out social experiences.“

Maria Montessori
Moral and Social Education.

NÁŠ TÝM

Hana Chramostová
ředitelka

Liubov Zborovska
hlavní učitelka MŠ

Magdalena Todorova
hlavní pečovatelka DS

Miroslava Vlčková
zakladatelka

Lucie Smetanová
asistentka ředitelky, 

koordinátorka projektů

Barbora Doubková
vedoucí kanceláře  

a provozu

Veronika Jandová
hlavní učitelka MŠ

Lucie Svobodová
asistentka MŠ

Viktor Křivonoska
odpolední pedagog MŠ/ 

lektor sportu

Zdena Dobránska
hlavní asistentka DS

Petra Sztachová
asistentka DS

Michaela Dovjaková
asistentka DS

Magdalena Demeterová
asistentka DS

Mili Pažická
vedoucí MŠ/hlavní  

učitelka



Eva Lukešová
pracovnice školní výdejny

Lukáš Tejkl
IT specialista

Naděžda Bláhová
mzdová účetní
a fakturantka

Eva Skokanová
vedoucí výdejny

Magdalena Paldusová
pracovnice denního úklidu

Luboš Hudec
psycholog/

speciální pedagog

Adéla Dobešová
hlavní učitelka ZŠ

Pavla Skurovcová
koordinátor

adolescentního  
programu

Vítězslav Janda 
koordinátor 

adolescentního  
programu

Gabriela Sabolová
hlavní učitelka/

speciální pedagog

Soňa Havlíčková
Koordinátorka KC 

a odpoledních aktivit

Karolína Růžičková
odpolední pedagog MŠ

Markéta Burianová
asistentka ZŠ

Mariann Manhertz
anglicky hovořící

učitelka ZŠ

Gabriela Rychlá
odpolední pedagog MŠ

Daniela Richterová
asistentka ZŠ

Madara Spurava
anglicky hovořící

učitelka ZŠ

Radka Jandová
vedoucí ZŠ/ 

hlavní učitelka

Matěj Devera
odpolední pedagog ZŠ/

lektor sportu

Barbara Surzhak
anglicky hovořící

učitelka ZŠ

Veronika Posar
lektorka vaření / 

asistentka ZŠ

Lucie Urbančíková
lektorka

anglického jazyka

Štěpánka Petrová
asistetnka ZŠ





„For us, education is not just teaching in 
the usual sense of passing on a body of facts 
to the child in school; for us, education is a 
form of protection, help given to obey life.“

Maria Montessori
Education and Peace. 

ABSOLVENTI
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