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1.

Obecná část

1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního
rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a
školských zařízení
Školská právnická osoba:

Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna
(dále jen KDS)

sídlo: Černá 14 / 1610
110 00 Praha 1
IČ: 43 001 106
IZO: 600 027 317

1.2. Zřizovatel
Česká kongregace sester dominikánek
sídlo: Veveří 469 / 27
602 00 Brno
IČ:
00 403 415

1.3. Změny zřizovatele (které a důvod)
V tomto školní roce zřizovatel nerealizoval žádné změny.

1.4. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich e-mail a telefon
ředitelka ŠPO:
trvalý pobyt:
tel:
e-mail:

Ing. Veronika Slavíková, nar. 26.6. 1974
Černá 14, 110 00 Praha 1
224 934 856
kdsop@tiscali.cz

zástupkyně ředitelky ŠPO:
trvalý pobyt:
tel:
e-mail:

Mgr. Jindřiška Beránková, nar. 26.10.1974
Černá 14, 110 00 Praha 1
224 934 496
vojtechaop@volny.cz

1.5. Stručná charakteristika školy, školského zařízení (včetně počtu
budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada, materiálně technických
podmínek pro činnost apod.
Katolický domov studujících fungoval jako církevní školské zařízení s právní
subjektivitou zřízené Českou kongregací sester dominikánek v souladu s § 12 zákona
č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, s § 22 zákona č. 395/1991 Sb.
o předškolních zařízeních a školských zařízeních a se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Do sítě škol,
předškolních a školských zařízení MŠMT ČR byl zařazen k 1.11.1991, opakovaně k 1.9.1996
a k 1.9.1999.
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Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna (dále jen KDS) je
školské výchovné a ubytovací zařízení a zařízení školní jídelny ve smyslu školského zákona
č. 561/2004 Sb. KDS je zřízen Českou kongregací sester dominikánek jako školská
právnická osoba (zápis do rejstříku školských právnických osob byl proveden 17.6.2006).
Cílem tohoto zařízení je vytvářet pro svěřené žáky a studenty podmínky pro řádné studium,
k osvojování duchovních a morálních hodnot, k úctě ke každému člověku a tak pozitivně
přispívat k jejich lidskému dozrávání.
Zařízení se nachází v centru hlavního města Prahy ve dvou vnitřně propojených
budovách cca sto roků starých, 14 let po generální rekonstrukci. Ubytovaným studentkám je
k dispozici 25 dvou - až pětilůžkových pokojů s vlastní koupelnou, průběžně aktualizovaná
knihovna – studovna, 8 PC (polovina se stálým připojením na internet), jídelna, kaple,
keramická dílna s vypalovací pecí, malý dvůr se zelení a zahradním posezením, posilovací
trenažéry + vlastní menší tělocvičná prostora, pronájem velké tělocvičny 1 x týdně, pronájem
plaveckého bazénu 1 x týdně.
Opravit na budově se ve školním roce 2006/07 musel ukradený měděný uliční odpad
dešťové vody, po jarní vichřici se musela na střeše domu na několika místech doplnit
krytina. Havarijnímu stavu nefunkčního komína u domu č.p.16 se muselo učinit zadost.
Komín byl ubourán na původní výšku, komínová hlava zafixována a průduchy opatřeny
kovovými zastřešenými výdechy. Prostory obývané studentkami a pokoje studentek byly
nově vymalovány (2, 3, 4. patro, přízemí vč. jídelny a kuchyně, sklep vč. posilovny). Za
finanční podpory zřizovatele se podařilo vyměnit v kanceláři, na 2. a 3. patře stará dřevěná
okna za nová. Díky daru se povedlo renovovat zařízení posilovny.
KDS jako školské výchovné a ubytovací zařízení poskytuje své služby studentkám
středního a vyššího odborného studia. Pro vlastní provoz zařízení a výchovně vzdělávací
práci pedagogů jsou determinující tři proměnné. Jednou je množství různých typů a následně
i druhů škol, s tímto faktorem souvisí i umístění těchto škol v různých částech hlavního
města Prahy. Třetí určující skutečností je fakt, že ubytované studentky pocházejí téměř ze
všech krajů naší republiky.
Ve školním roce 2006/07 bylo v KDS ubytováno 83 studentek z 29 typů škol, jejichž
zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy, církev, soukromý subjekt. Tabulka počtu typů škol
podle zřizovatele:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církev
Soukromý
Celkem

Střední
škola
12
4
0
16

Gymnázium

2
0
0
2

Konzervatoř

2
0
1
3

Vyšší odborná
škola
4
3
1
8

Celkem
20
7
2
29

Tabulka počtu ubytovaných studentek ve školním roce 2006/07 podle typů škol:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
škola

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

36
24
0
60

11
0
1
12

2
0
0
2

4
4
1
9

Celkem
53
28
2
83
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Počty ubytovaných studentek ve školním roce 2006/07 podle krajů:
▼ Kraj ▼
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Olomoucký

Počet
4
1
3
6
11
1

▼ Kraj ▼
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Celkem

Počet
3
4
37
11
2
83

1.6. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení
1.6.1. Personální zabezpečení

4

k 30.6. 2006
přep.
pracovníci
4,7
6,15
3,5

1
3

0,8
1,85

pracovníci

k 30.6. 2006
fyzické osoby

pedagogičtí (vč. ředitele)
nepedagogičtí*
z toho:
pracovníci ŠJ
THP

5
8

4

k 30.6. 2007
přep.
pracovníci
4,43
6,35
3,8

1
3

0,7
1,85

k 30.6. 2007
fyzické osoby
5
8

provozní prac.
Celkem
13
10,85
13
*pracovníci provozní, THP, ŠJ – uvést samostatně včetně vymezení činností
pracovníci ŠJ: 1x vedoucí jídelny, 2x kuchařka, 1x pomocná kuchařka;
THP: 1x ekonomka;
pracovníci provozní: 1x údržbář, 2x vrátná;

10,78

1.6.2. Věková struktura pracovníků k 30.6. 2007
Věk
Počet
z toho žen



do 30 let
včetně
2
2

31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let
6
6

1
1

nad 60 let

3
2

1
1

z toho
důchodci
1
1

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 33 roky.
Z toho žen: 33 roky.
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1.6.3. Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2007
Vzdělání
Typ školy

Vysokoškolské
pedagogické

Vysokoškolské
nepedagogické

Bc. Mgr. Dr.

Bc.

VŠ dle §16, odst.1
písm.a)
VŠ dle §16, odst.1
písm.b)
vyšší odborné §16,
odst.1 písm.c)
vyšší odborné §16,
odst.1 písm.d)

Mgr.
Ing.

s
DPS

VOŠ
nepedagoVOŠ
gického
bez
pedago
směru
DPS
gická
s
bez
DPS DPS

3

1*

Dr.

4
1

1

Vzdělání
Typ školy

Střední odborné s maturitou
nepedagogického směru

Střední odborné s maturitou
pedagogického směru

s DPS
SŠ s maturitní zk. dle
§16, odst.1 písm.e)
SŠ s maturitní zk. dle
§16, odst.1 písm.f)

bez DPS

1

Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci.
Poznámka: 1* tento zaměstnanec má 0,2 úvazku pedagogického (0,8 úvazku
nepedagogického).

1.6.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků od 31.8.2007
typy studia
semináře:
jednodenní
dvou a vícedenní
kurzy:
jednodenní

dvou a vícedenní
kurzy pro pedg:
jednodenní
kurzy pro pedg:
dvou a vícedenní

počet
akcí
1
1

zaměření akcí
- účetnictví ŠPO*
- zákoník práce (ZP)*

počet
vzdělávací
účastníků
instituce
1
Arcibiskupství Pha
1
NIDV

1

- vedoucí jídelny*

1

1

- stravo. provoz a ZP*
- BOZP a PO v ZP*
- daně z příjmu FO*

1
1
1

1
1
1

Agresivita dětí a mládeže*
Syndrom CAN
Respektovat – komunikační
a výchovný styl*

3
1
1

Služba škole
Mladá Boleslav
VIS Plzeň
VIS Plzeň
Erudica
NIDV Praha
NIDV Praha
Spol.pro mozkově
kompat.vzděl. Pha
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DPS
školský
management
rozšiřování
aprobace
jiné (uvést jaké)
jazykový kurz
hudební kurz
Poznámka:

x
x

hra na varhany

1

Arcibiskupství
pražské

* semináře financované KDS

1.7. Spolupráce školy, školského zařízení s jinými organizacemi
Spolupráce KDS s dalšími organizacemi a subjektu je různorodá, vychází především
z možností a nabídek, které se v centru města nabízejí pro podporu činnosti domova
mládeže a školní jídelny. Spolupráci rozvíjíme i ve směru nabídky služeb KDS (domov
mládeže – kulturní programy, školní jídelna – stravování). Již několikátý rok se daří
zprostředkovat pro ubytované studentky služby dobrovolníků u neziskových organizací.
1.7.1. Spolupráce se školami
Název školy
ČVUT fakulta strojní,
Karlovo nám. 13, Praha 2
Dívčí katolická střední škola,
Platnéřská 4, Praha 1
Křesťanský domov mládeže,
Francouzská 14, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Pernerova 8,
Praha 8
Masarykova střední škola chemická,
Křemencova 12, Praha 1
Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1
Základní škola sv.Voršily v Praze,
Ostrovní 9, Praha 1

Druh spolupráce
Sportovní klub aerobiku

Perioda
4 dny v týdnu

Studentky školy chodí na odbornou
praxi do školní jídelny KDS
Příležitostné ubytování studentek
(jarní prázdniny na Praze 1-5)
- Akutní poradenská služba
- Ambulantní psychologická péče
studentkám
Pronajímají KDS tělocvičnu

4 dny v týdnu

Školní jídelna KDS zajišťuje
stravování studentům a pedagogům
Pronajímají KDS bazén

4 dny v týdnu

jarní
prázdniny
Dle potřeby
Dle potřeby
1x týdně

1x týdně

1.7.2. Spolupráce s neziskovými organizacemi a jinými subjekty
S několikaletou dobrou zkušeností pokračuje KDS ve spolupráci s humanitární
organizací Člověk v tísni, kde jsme se připojili k projektu Jeden svět ve školách a studentky
ubytované v KDS zřídily a provozují místní video klub Vystřelený šíp, projekce se konají
každý týden. Další humanitární organizací se kterou KDS pravidelně spolupracuje je ADRA.
Studentky se zapojují jako dobrovolníci při Velikonoční sbírce a obdobných jednorázových
akcí pro dobrovolníky. Již tradičně pro středisko sociálních služeb na Praze 2 – klub seniorů
měl hudební kroužek KDS Bernie - Band dvě vystoupení.
Nově jsme nabídli možnost dobrovolnické služby v Nemocnici milosrdných sester
sv.Karla Boromejského pod Petřínem. Několik studentek se do připraveného
dobrovolnického programu obětavé služby na oddělení následné péče odvážilo. Dalším
novým prostorem pro dobrovolníky byla možnost spolupráce se Střediskem sociálních
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2006/07
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služeb na Praze 1. Nekoncepční přístup v možných službách dobrovolníků nás přinutil tento
kontakt po půl roce ukončit.
Jako kladná a fungující se opakovaně ukázala spolupráce KDS s farností sv.Vojtěcha
na Praze 1. Z tamní komunity bratří Mariánů dochází pravidelně spirituál ke slavení svátostí
– především studentské mše sv. a čtení biblických textů.
Svou pomocí při odborné pedagogické práci v KDS přispívají také dvě dobrovolnice.
Jedna pomáhá při tréninku volejbalu, druhá vede lekce z anglického jazyka.
Nevšední možnost k presentaci KDS a k odborné pedagogicko-psychologické
rozpravě o výchovných metodách využilo vedení KDS na pozvání Fakultní Thomayerovy
nemocnice, oddělení dětské psychiatrie, v rámci interního vzdělávání zaměstnanců vedené
PhDr. Zofií Toužimskou, CSc. Tématem setkání byla presentace výchovné koncepce KDS.
Jinou možností veřejné presentace KDS bylo setkání dominikánské rodiny v Hradci
Králové. Na tomto setkání byl KDS představen jako konkrétní apoštolátní projekt
dominikánek v ČR.

1.8. Kontroly
V letošním školním roce kontrola ČŠI nenavštívila naše školské zařízení. Poslední
kontrola ČŠI proběhla ve dnech 29. – 31. března 2005 (čj. 01 1537/05-4007; signatura:
oa1ly413).
Další kontroly:
 Hygienická stanice hlavního města Prahy, oddělení mládeže a dorostu: Kontrola
ve školní jídelně KDS dne 2.11. 2006. Kontrolní zjištění konstatovalo odstranění
závad připomenutých při kontrole v r. 2005. Nové připomínky se týkaly provozního
vybavení kuchyně, které za pomoci zřizovatele bylo v nejnutnějších bodech
renovováno.
 Pražská správa sociálního zabezpečení provedla dne 25.4. 2007 periodickou
kontrolu dokladů pojistného, nemocenského pojištění a plnění úkolů
v důchodovém pojištění. Opatření k nápravě nebyla uložena.

1.9. Projekty, zapojení se do rozvojových programů obce, kraje…
Katolický domov studujících se ve spolupráci s Černouličnickým klubem zapojuje do
získávání finančních prostředků v rámci grantových řízení. Tématicky jsou zaměřeny
především na podporu volnočasových aktivit, práci s mládeží, prevenci drogových závislostí
a eliminaci sociálně patologických jevů.
Všechny realizované projekty mají kontinuální charakter, a proto v průběhu jednoho
školního roku 2006/07 byly realizovány vždy 2 cykly projektů, jelikož jsou uskutečňovány na
základě kalendářního roku.
Grantové prostředky jsou získávány především z grantových řízení Městské části
Praha 1 a Středočeského kraje, neboli na lokální úrovni.
PROJEKT DISKOBOLOS
/finanční podpora Městská části Praha 1 v rámci protidrogové prevence)
Kontinuální program specifické protidrogové prevence nežádoucího chování
mladistvé populace skrze podporu volnočasových aktivit. V roce 2006 byl realizován 5. a
v roce 2007 následný 6. ročník.
Díky finanční podpoře Městské části Prahy 1 bylo možné pokračovat ve výchovné
koncepci KDS, která je zaměřena na výchovu k zodpovědnosti nejenom v základních
povinnostech, ale i v oblasti volného času. Tímto se pedagogičtí pracovníci KDS snaží
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2006/07
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eliminovat nežádoucí sociálně patologické jevy mladistvých. Správný výběr a rozhodnutí se
pro některou „volnočasovou“ aktivitu, a to konkrétní volbou pro relaxaci, sebevzdělávání či
rozšiřování svého budoucího profesního zájmu, je důležitým momentem ve výchově
dospívající mládeže. V souvislosti se školním vzdělávacím programem a protidrogovou
prevencí byly zajištěny kulturní a sportovní aktivity.
Mladí lidé jsou prostřednictvím projektu Diskobolos systematicky vedeni k zdravému
životnímu stylu, ke kvalitním lidským postojům a vztahům ve společnosti, k osamostatňování
se, k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, k zdravému sebevědomí, k vnitřní svobodě a
odmítnutí jakýchkoli manipulací.
Rozpočet projektu Diskobolos
a) r. 2006
Diskobolos V.
KDS
Studentky
Celkem

Kultura
28 150
13 107
9 215
50 472

Sport
3 850
550
1 100
5 500

Celkem
32 000
13 657
10 315
55 972

b) r. 2007
Diskobolos VI. – podpora MěČ Pha 1
KDS - příspěvek
Studentky – vlastní příspěvek
Celkem

Kultura
27 250
22 653
19 479
69 382

Sport
2 750
550
2 200
5 500

Celkem
30 000
23 203
21 679
74 882

ALBERTINO
/projekt realizován Černouličnickým klubem za finanční podpory Městské části Praha 1/
Projekt Albertino je zacílen na podporu rozvoje občanské společnosti a práci
s mládeží. V oblasti volnočasových aktivit je realizován občanským sdružením
Černouličnický klub. Posláním Černouličnického klubu (= Klub) je výchova mladých lidí
s důrazem na vytváření vztahů vzájemné sounáležitosti mezi lidmi a při zachování úcty a
vážnosti ke každému člověku.
V roce 2006 byl projekt Albertino realizován již pátým a v roce 2007 šestým rokem.
Díky finanční podpoře Městské části Praha 1 bylo možné rozvinout volnočasové aktivity
mládeže na území Prahy 1 a připravit několik společenských událostí.
a) V roce 2006 zahrnoval projekt Albertino dvě roviny:
- sportovní aktivity (volejbal)
- kulturně společenské aktivity - materiální zázemí pro pěveckou skupinu BernieBand; nákup kytary a bubnu „street djembe“ a textilních šálků (jednotícího prvku
na vstoupení);

Název
Textilní šálky - 10 ks á 200,- Kč
Kytara
Buben - „street djembe“
Volejbalové míče + pumpička

11 130,0 Kč
4 900,0 Kč

Částka
MěČ Praha 1
2 000,0 Kč
2 610,0 Kč
4 900,0 Kč

4 490,0 Kč

4 490,0 Kč

0,0 Kč

22 520,0 Kč

14 000,0 Kč

8 520,0 Kč

Celkem
2 000,0 Kč

Jiné zdroje
0,0 Kč
8 520,0 Kč
0,0 Kč
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b) V roce 2007 projekt Albertino obsahuje:
- výtvarné krouţky - v rámci volnočasových aktivit je mladým lidem nabídnuta
široká škála výtvarných a rukodělných kroužků - paličkování; keramika; malování
na sklo a porcelán; malování na hedvábí a textil; kurzy šití; výroba svíček; výroba
módních doplňků; dárkové předměty apod. Některé výtvarné a tvořivé aktivity jsou
organizovány jako celoroční kurzy, jiné pouze několikrát během školního roku.
- hudební krouţek - pravidelnou součástí projektu Albertino je systematická práce
na zkvalitňování materiálního zázemí hudebního uskupení „Bernie - Band“. V roce
2007 jsou díky projektu Albertino zakoupeny nové hudební nástroje a zpěvníky.
- filmový klub „Vystřelený šíp“ a místní rozhlasové vysílání „rádio Černobýl“ –
projekt Albertino umožní nákup materiálového zázemí CD a DVD.
V době vypracování Výroční zprávy 2006 / 07 nebyl projekt Albertino ´07 ještě ukončen.
Jeho předběžný rozpočet je uveden v tabulce, přičemž výše jednotlivých položek
koresponduje s výší přidělené dotace od Městské části Praha 1:
Celkem k útratě
(vč. spoluúčasti)
materiál – keramika
výtvarné a rukodělné kroužky - materiál
materiál na hudební kroužek
filmový klub a rozhlasové vysílání
Celkem

18.000,16.000,10.000,6.000,50.000,-

Městská část Praha 1
(Podpora práce
s mládeţí)
15.000,15.000,4.000,6.000,40.000,-

VOLNÝ ČAS A SPORT MLÁDEŢE
/projekt realizuje KDS za finanční podpory Středočeského kraje/
Cílovou skupinou projektu jsou především studentky, z nichž nejpočetnější skupina
náleží svým trvalým bydlištěm do Středočeského kraje. Po dobu středoškolských studií jsou
přechodně ubytované v KDS.
Cílem projektu je umožnit mladým lidem kvalitní prožívání volného času a směřovat
k jejich osobnostnímu rozvoji. Primárně vede realizace projektu k budování správné
hodnotové orientace mladých lidí, což má vliv na jejich další rozvoj.
V době vypracování Výroční zprávy 2006 / 07 nebyl projekt ještě ukončen. Rozpočet
je uveden v tabulce, přičemž výše jednotlivých položek koresponduje s výší přidělené dotace
od Středočeského kraje:
Celkem projekt
(vč. spoluúčasti)
sport - pronájem bazénu a tělocvičny
výtvarné a rukodělné kroužky
hudební - zpěvníky a hudební nástroje
Celkem

Středočeský kraj
(volnočasové aktivity)

7.800,15.000,15.000,37.800,-

6.000,9.000,15.000,30.000,-

1.10. Zřizovatelská podpora
Pro činnost celého zařízení je nezastupitelná funkce zřizovatele (viz odd. 1.2.), který je
zároveň vlastníkem domu, kde KDS sídlí. Pravidelná finanční pomoc zřizovatele a jeho
opakovaná pružná jednorázová podpora při nenadálých situacích je klíčovým řešením pro
takové situace.
Pro rok 2006 bylo dohodou se zřizovatelem KDS prominuto nájemné v plné výši.
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2006/07
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Finančně zřizovatel zajistil tyto akce:
- odbourání havarijní části nepoužívaného komínového tělesa a zatékání na terase;
- výměna dřevěných oken na pokojích 2. a 3.patra a v přízemí;
- malování na patrech, kde se měnila okna;
- do zaměstnaneckého fondu příspěvek na stravování;
- jednorázová investice do kuchyňského nádobí.
Vítaným a užitečným darem především pro místní studentský video klub byl
dataprojektor.

1.11. Zvláštní události
Na den 11. ledna 2007 oznámen teroristický útok na církevní školy. Tuto zprávu
osobně přišli sdělit policisté předchozí den v odpoledních hodinách a s vedením KDS se
domluvili na nutných opatřeních. Inkriminovaný den byl pátek, proto ubytované studentky ve
většině již ráno odjely domů a do KDS se nevracely. Dům v ranních hodinách prohlédla
policie, do soboty pak byla u vchodu domu policejní ostraha.
Po několika měsících se situace opakovala. Na 16. května 2007 byl neznámým
útočníkem oznámen teroristický útok na církevní školy. Opět den předem tuto zprávu osobně
oznámila policie, opatření byl provedena po domluvě tatáž jako v předchozím případě.
V daný den, středa ráno, byla provedena prohlídka domu, studentky posléze odešly do škol.
Hlídka policie se periodicky vracela, stav ohrožení byl vyhlášen do pátku.
V obou případech byla spolupráce s policií ČR bezproblémová. Studentky a
zaměstnanci zátěžovou situaci zvládli přiměřeně a zodpovědně dbali domluvených pravidel.

2.

Školské výchovné a ubytovací zařízení – domov
mládeţe

2.1. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy,
rozvojové programy
Místní Školní vzdělávací program KDS je od školního roku 2006/2007 závazný pro
všechny studentky středního vzdělávání. V předešlém školní roce byl zkoušen jako pilotní.
Klíčovou výchovně vzdělávací činností je osobnostní a sociální výchova studentek.
Konkrétním cílem ŠVP je:
- utváření celoživotního postoje samostudia;
- umění plánovat si a kvalitně vyplňovat vlastní čas;
- osobní zodpovědnost a sebevýchova.
Obsah celého vzdělávacího programu je zachycen ve dvou rovinách. První a základní
rovinou jsou prvky přirozené výchovy dospívajících, které zachycují výchovu ke zdravému
životnímu stylu, výchovu k solidaritě, lidským právům a k odpovědnosti a formaci přístupu ke
studiu. Druhou rovinou jsou volnočasové profily s nabízenými aktivitami pro ubytované
studentky. Do pětice realizovaných profilů patří duchovní, kreativní, kulturní, sociální a
samozřejmě sportovní. Studentky si na začátku roku vyberou jeden profil závazně a ostatní
nabídky jim jsou stále otevřeny.
Realizace Školního vzdělávacího profilu přináší pedagogickým pracovníkům možnost
svou práci tématicky systematizovat a konkretizovat. To je hodnoceno kladně, protože slouží
k sebevzdělávání vychovatelek a udržování kroku s potřebami současné mládeže.

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2006/07
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2.2. Základní rovina místního ŠVP
Pro základní výchovnou rovinu je stěžejní komunikace mezi studentkami a
pedagogickým personálem i ostatními zaměstnanci KDS. Mezi děvčaty a jejich rodiči je
kladně hodnocena právě tato starost o otevřenou a přímou komunikaci. Touto cestou se
snaží vychovatelé přecházet konfliktním momentům, které vznikají mezi adolescenční
mládeží a požadavky světa dospělých. Písemných výchovných napomenutí bylo uděleno
pět, podmínečná vyloučení 3 za kouření v areálu domova, 3 za příchod z vycházky pod
vlivem alkoholu a 1 za neakceptování hygienických, příjezdových a vycházkových pravidel.
Za aktivitu, tvořivost a studijní úsilí bylo uděleno 29 pochval.
Přípravě na školní výuku věnují vychovatelé pravidelně pozornost a podle možností
doučují: jazyk český – diktáty a sloh, ekonomika a účtování, matematika a technické
kreslení, ruský a italský jazyk – pro zájemce, lekce angličtiny jsou s lektorkou. Pro
samostudium a osobní přípravu do školy je studentkám k dispozici pravidelně otevřená a
aktuálně doplňovaná místní knihovna. Studovna poskytuje 4 počítače s tiskárnou a
v ubytovacích patrech jsou k dispozici 3 počítače připojené na internet. V domově je
stanoven hodinový studijní klid, studijní dobu si děvčata nejvíce volí v tento čas nebo si svou
studijní dobu po domluvě s vychovatelem přesunou.
Třídní učitelé studentek středních škol jsou čtvrtletně pedagogy KDS kontaktováni
s dotazem na řádnou školní docházku a studijní výsledky. Tato spolupráce je příznivá pro
zdárné studium ubytovaných děvčat a je učiteli přijímána kladně.

2.3. Profilační rovina – analýza jednotlivých profilů
Ubytované středoškolské studentky si podle svého rozhodnutí zvolily jednu
z nabídnutých profilačních rovin. Každá rovina nabízela ještě několik variant volby – několik
konkrétních kroužků, aktivit.
 Duchovní profil – 2006/2007 nabídl:
o pravidelné studentské mše svaté 1x v měsíci, setkání bylo 10x, průměrně
chodila skupinka 8 děvčat.
o Čtení biblických textů s rozjímáním a modlitbou se konala 3x v měsíci,
skupina 4 děvčat se setkala 24x.
o Mezi ostatní aktivity konané jednorázově s malinkou skupinou 2 – 4 děvčat
patří Ordinárium P.Chaloupského v chrámu sv.Mikuláše, jitřní roráty
v katedrále sv.Víta, dušičkové setkání na Vyšehradě a postní křížová cesta na
Petříně.
 Kulturní profil – 2006/2007 se těšil největší přízni studentek. Celková účast na 18
představeních byla 379 děvčat. Přibližně na jedno představení šlo 21 děvčat. Výpravy na
výstavy se konaly 4, celkem se zúčastnilo 33 studentek.
Představení dramatická a hudební byla následná:
o Divadlo: Romeo a Julie; Richard III.; Lucerna; Vladařka závist aneb
zahradníkův pes;
o Balet: Labutí jezero;
o Opera: Carmen;
o Kino: Kráska v nesnázích; Goyovy přízraky; Vratné lahve; Kvaska; Piráti
z Karibiku III.; Shrek III.
o Koncert: Křižíkova fontána; Eva Henychová;
o Muzikál: Tajemství; Golem; Angelika; Jack Rozparovač;
Výtvarné výstavy:
o Blanka Matragi; NG – Anežský klášter; NG – Trójský zámek; NG – Dürrer.
 Kreativní profil 2006/2007 vyhovuje menším zájmovým skupinkám. Oblíbené jsou
jednorázové tvořivé netradiční aktivity, v našem programu zvané Přástky, kam přichází a
střídají se vždy různé skupiny děvčat. Naopak síla tradice a kreativní jistoty se projevuje
v divadelním kroužku Škopek. Dramatický um a snahu vyvažuje hudba a skupina
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2006/07
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Bernie - Band. Tyto dva spolky tvoří jádro vystoupení pro veřejnost. Veřejnou presentaci
pak doplňuje výstava keramických prací a se svou neodmyslitelnou „troškou do mlýna“
nechyběl ani kuchařský kroužek. Tvořivost jiného druhu je potřeba pro vysílání místního
rádia Černobýl. Studentky jsou moderátorkami informačně hudební relace, kterou
připravují spolu s vychovatelkou.
o Divadelní kroužek Škopek měl 3 vystoupení – pohádku Princezna ze mlejna
v CSOŠ Bojkovice, při Adventní akademii v KDS Cimrmanovu hru Třídní
kniha, oblíbený Cimrman nás bavil i na konci šk. roku se hrou Dlouhý, široký a
krátkozraký. V kroužku pravidelně pracovala skupina 6 děvčat.
o Hudební kroužek Bernie - Band měl 2 vystoupení – při Adventní akademii a
Zpívánky na konci šk. roku. Dvě menší vystoupení se konala ve středisku
sociálních služeb na Praze 2 – pro klub důchodců. Skupina 7 hudebníků
kroužku pravidelně zajišťovala liturgickou hudbu a zpěv žalmů během každé
studentské mše svaté. Zvláštním a pravidelným programem bylo pozvání ke
zpívání v kapli s kytarou každý čtvrtek večer.
o Keramické tvoření mělo 27 lekcí a celkem se v této dílně vystřídalo 88
studentek. Mezi vypracovávaná díla patřila: malá a větší miska, čajová
konvice, stojan ubrousků, glazování konvic, cukřenka, modelování lžičky,
váza, hrací kameny, housenka, vlastní tvorba, a výstava v rámci Adventní
akademie.
o Přástky se konaly 7x a nabídly tvorbu: ubrousková technika na porcelán,
svíčky ze včelího vosku, vití adventních věnců, valentýnské korálky, africké
korálky, dřevěné náramky, 2x zvláštní keramický týden. Na těchto akcích se
sešlo 49 účastnic.
o K šití a zdobení se děvčata sešla 6x a bylo jich 20.
o Paličkování se svou věrnou 3 člennou skupinkou se konalo během roku 33x.
o Obdobně vytrvale fungoval kroužek vaření, kde se scházelo 7 studentek.
o Rádio Černobýl mívalo první ½ rok dvě vysílací relace v týdnu (informační a
hudební – poslechovou), další půl rok byly síly na pravidelné týdenní vysílání
zpráv a informací s mixovanou hudbou. Vysílací tým měl 3 – 4 členky.
 Sociální profil 2006/2007 nabídl studentkám nově možnost vyzkoušet si jako dobrovolník
práci ve Středisku sociálních služeb na Praze 1 a v Nemocnici milosrdných sester
sv.Karla Boromejského na oddělení následné péče. Tuto nabídku během půlroku využila
3 děvčata. Značnému zájemu se opětovně těšila spolupráce s organizací ADRA při
Velikonoční sbírce konané v Praze. Z KDS pomáhalo 25 studentek. Pravidelnou
vzdělávací aktivitou sociálního profilu jsou projekce místního studentského video klubu
Vystřelený šíp. Děvčata jsou s klubem zapsána v projektu Jeden svět na školách a půjčují
si vybrané dokumentární pořady. Projekcí proběhlo 21 a celkem přišlo 105 diváků.
 Sportovní profil 2006/2007 pokrývá přirozenou potřebu pohybu mladých lidí. Oddíl
aerobiku pravidelně navštěvovalo 10 studentek, přičemž cvičební lekce se konaly 4x
týdně ve dvouhodinových sadách. Na volejbalových trénincích se skupina 7 děvčat sešla
12x. Jarní měsíce rozproudily aktivitu a děvčata si zorganizovala florbalovou skupinu 5
hráček a uspořádala 4 herní setkání. Plavání v nedalekém školním bazéně se konalo 20x
a celkem si zaplavalo 116 studentek. Jednorázovou každoroční sportovní aktivitou je Běh
do schodů, které se zúčastnila skupina 8 děvčat.

2.4. Tradiční akce pro veřejnost, pro studentky KDS a jednorázové
aktivity studentek
V čase předvánočním pravidelně pořádá KDS pro veřejnost z okolí, rodiče, přátele a
známé kulturní večer. Letos poprvé pod novým názvem Adventní akademie v období první
poloviny adventu. Studentská tvořivá soutěž měla jako téma citát Ch.Morgensterna: „Smích
a úsměv jsou branami, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.“ Formou
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zpracování byl literární útvar nebo výtvarné techniky. Oceněno bylo 7 prací, 3 literární a 4
výtvarné. Dalším tradičním programem pro veřejnost je Červnové divadlo a zpívánky.
Dobrou a osvědčenou programovou tradici si KDS udržuje i v několika akcích pro
studentky. Konala se tak noční výprava na Hradčany, Mikulášská nadílka děvčat, vánoční
večeře na patrech a nechyběla závěrečná Ovotečka. Chyběl táborák, ale pro minimální
zájem děvčat jsme od pořádání upustili.
Jednorázových příležitostných programů konaných se studentkami bylo během
školního roku 10. Pro nová děvčata se konalo v září seznámení s Prahou výpravou „Kudy
kam“ a veslováním na Vltavě. První listopadový den 2006 oslavilo KDS při setkání všech
obyvatelek domu své 15.narozeniny, nechyběl dort a veselé hry. Menší společenskou akcí
místního významu bylo zimní znovuotevření posilovny s novými posilovacími trenažéry. Na
přátelský společenský program – čarodějnickou diskotéku se děvčata vypravila do DM Na
Třebešíně. Jinou oslavou v dubnu 2007 bylo sto let od vzniku skautingu. KDS se připojilo
turnajem ve hře Člověče nezlob se! Klidnější setkání, ale se stejným zájmem byla během
besed. Dvě besedy byly cestovatelské. Jedna o Francii a Taizé od naší bývalé studentky,
druhá o putování po Nepálu od naší vychovatelky. Velmi uvítanou od děvčat byla beseda
s místními sestrami dominikánkami. Poslední červnový týden jsme pro studentky připravili
domácí letní kino s nabídkou z videotéky KDS.

2.5. Evaluace a dotazníky
V průběhu školního roku byly za spolupráce studentek zpracovány dva dotazníky.
První se týkal presentace KDS na webových stránkách. Cílem bylo zjistit jaké informace
studentky na stránkách očekávají a jakou formu webových stránek preferují. Na dokončení
nových stránek se pracuje, zkušební provoz byl zahájen již v červnu 2007.
Druhý dotazník byl předložen na konci školního roku jako hodnotící. Studentky
preferovaly použití vlastních slovních hodnocení, proto bylo obtížné vlastní výsledky
jednoznačně kategorizovat. Vedení především bylo spokojené, že se studentky osobně a
aktivně zapojily do komunikace. Vyplněný dotazník odevzdalo z osloveného celku 62%
děvčat. Z tohoto počtu se třem čtvrtinám ubytování libí a chtějí se v zařízení „cítit jako doma“
a v KDS se nenudí. Volnočasová nabídka KDS studentkám vyhovuje v 87% odpovědí.
Zpracované výsledky byly po projednání a s domovními rádci předány studentkám. Třetina
výsledného dokumentu byla ponechána presentaci tvořivých nápadů z odpovědí studentek.
Zbylá třetina se věnovala reakcím a odpovědím na podané dotazy od studentek.

Zařízení školního stravování – školní jídelna

3.

3.1. Kapacita zařízení


k 30.6.2006: 130



k 30.6.2007: 130

3.2. Počet přihlášených strávníků


k 30.6.2006: 126



k 30.6.2007: 129
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3.3. Počet vydaných jídel v měsíci:
Září 06

Říjen 06

3.571

4.087

Listopad Prosinec
06
06
4.408

2.990

Leden
07

Únor 07

Březen
07

Duben
07

Květen
07

Červen
07

3.723

2.527

4.153

3.322

3.714

2.925

3.4. Provoz o letních prázdninách
Zařízení školní jídelny není o letních prázdninách v provozu. V tomto čase probíhají
větší provozní opravy, které by jinak narušily plynulý chod zařízení během školního roku.

Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou Katolického
domova studujících – domova mládeže a školní jídelny na poradě dne 12. listopadu 2007.

Praze dne 12. listopadu 2007

Ing. Veronika Slavíková
ředitelka Katolického domova studujících
– domova mládeže a školní jídelny

Výroční zpráva je vyhotovena ve třech originálech, které obdrží:
 zřizovatel KDS - Česká kongregace sester dominikánek;
 Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství mládeže a tělovýchovy;
 spisovna Katolického domova studujících – domova mládeže a školní jídelny.

Přílohy:
 fotografická příloha z činnosti KDS.
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