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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 byla zřizovateli poskytnuta dvě ubytovací místa na jeho interní
žádost. Finanční náklady těchto míst hradil zřizovatel ve stejné výši jakou poskytuje aktuální
kalendářní rok státní dotace na jedno ubytovací místo v domově mládeže zřizovaném
církevní organizací.

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
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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.
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).
Zřizovací listina zařízení stanoví za cíl 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 čtyřlůžkových pokojů (jeden je pětilůžkový) s vlastní koupelnou,
průběžně aktualizovaná knihovna – studovna, 8 PC (polovina se stálým připojením na
internet), kuchyň a 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, kopírovací centrum.
Cílenou investicí pro rozšíření a zkvalitnění služeb byl nákup nového barevného
kopírovacího stroje a nových PC sestav na jednotlivá ubytovací patra studentek. Díky
štědrému dárci se mohla realizovat výměna osvětlovacích těles ve 3.patře domu na všech
pokojích a na knihovně.
Na základě evaluačního šetření v předešlém školním roce přispěly pro lepší
presentaci zařízení ve světě internetu novelizované webové stránky. Úprava se týkala
vystavění stránek v redakčním systému, který umožňuje pružnější správu a interaktivní
přístup uživatelů.
Školní rok 2007/08 přinesl nutnost rozhodnutí připravit realizaci rekonstrukce
stravovacího provozu KDS. Kuchyň školní jídelny bylo třeba provozně přizpůsobit
hygienickým požadavkům, což znamenalo nemalé stavebně dispoziční úpravy celé
kuchyně a přilehlých skladovacích prostor. Zároveň bylo do kuchyně navrženo modernější
gastronomické vybavení. Na předloženou projektovou dokumentaci bylo vydáno stavební
povolení a vlastní rekonstrukce úspěšně proběhla od června do srpna 2008. Investici celé
rekonstrukce v plné výši uhradil zřizovatel. Vzájemná spolupráce vedení KDS, zřizovatele i
ubytovaných a jejich zástupců byla v tomto směru nejvýše vstřícná a bezproblémová.
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.
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Ve školním roce 2007/08 (počty k 31.10. 2007) bylo v KDS ubytováno 81 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

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

14
3
0
17

2
0
0
2

1
0
1
2

5
2
1
8

Celkem
22
5
2
29

Tabulka počtu ubytovaných studentek ve školním roce 2007/08 podle typů škol:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
škola

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

42
20
0
62

8
0
1
9

2
0
0
2

5
2
1
8

Celkem
57
22
2
81

Počty ubytovaných studentek ve školním roce 2007/08 (počty k 31.10. 2007) podle krajů:
▼ Kraj ▼
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Olomoucký

Počet
9
0
2
7
12
1

▼ Kraj ▼
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Celkem

Počet
3
4
31
7
5
81

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

4

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

1
3

pracovníci

k 30.6. 2007
fyzické osoby

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

5
8

THP
provozní prac.
Celkem

13

10,78

k 30.6. 2008
fyzické osoby
5
8
4

4

0,7

1

0,7

1,85

3

1,9

13
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*pracovníci provozní, THP, ŠJ – uvést samostatně včetně vymezení činností
vedoucí jídelny
kuchařka
pomocná kuchařka
ekonomka
údržbář
vrátná

1
2
1
1
1
2

pracovníci ŠJ:
THP:
pracovníci provozní:

1.6.2. Věková struktura pracovníků k 30.6. 2008
do 30 let
Věk

včetně
pedag

neped.

1

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

neped.

4

3

pedag

neped.

pedag

neped.

1

z toho

nad 60 let
pedag

neped.

3

důchodci
pedag

neped.

1

2

Počet

1

7

1

3

1

2

z toho žen

1

7

1

2

1

2




Průměrný věk pedagogických pracovníků: 33,8 roků.
Z toho žen: 33,8 roků.

1.6.3. Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2008
Vzdělání
Vysokoškolské
pedagogické

Typ školy

Bc. Mgr.

Dr.

Vysokoškolské
nepedagogické
Bc.

Mgr.
Ing.

s
DPS

bez
DPS

VOŠ
nepedagogického
směru
s
bez
DPS DPS

VOŠ
pedago
gická

Dr.

VŠ dle §16, odst.1písm.a)
VŠ dle §16, odst.1písm.b)

4

vyšší odborné §16, odst.1
písm.c)
vyšší odborné §16, odst.1
písm.d)

1

Poznámka:

3

1*
1

1* tento zaměstnanec má 0,2 úvazku pedagogického (0,7 úvazku nepedagogického).

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)

1

Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci.
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1.6.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků od 31.8.2007 do 31.8.2008
typy studia
semináře:
jednodenní
dvou a vícedenní

počet
akcí
1

zaměření akcí
Moderní trendy ve
stravování*

počet
účastníků
2

vzdělávací
instituce
VIS

1

Daň z příjmů fyzických osob

1

Agentura Euridica

1

První pomoc*

1

ČČK Beroun

1

Keramický kurz*

1

Ceramic studio, P4

1

Kurz respektovat a být
respektován* – 1. část

3

1

Kurz respektovat a být
respektován* – 2. část

3

Společnost pro
mozkově
kompatibilní
vzdělávání Pha

kurzy: jednodenní
dvou a vícedenní

kurzy pro pedg:
jednodenní

kurzy pro pedg:
dvou a vícedenní

DPS
školský
management

1

Studium pro ředitele škol a
šk.zařízení*

1

NIDV Praha

rozšiřování
aprobace

1

Učitelství odborných
předmětů*

1

PdgF UK Praha

jiné (uvést jaké)
Poznámka:

*semináře financované KDS

1.7. Spolupráce školy, školského zařízení s jinými organizacemi
Spolupráce KDS s dalšími organizacemi a subjekty 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
Domov mládeže Na Třebešíně 2299,
Praha 10
Křesťanský domov mládeže,
Francouzská 14, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Pernerova 8,
Praha 8
Masarykova střední škola chemická,

Druh spolupráce
Sportovní klub aerobiku

Perioda
4 dny v týdnu

Studentky školy chodí na odbornou
praxi do školní jídelny KDS
Pozvání na veřejné společenské
akce DM
Pozvání na veřejné společenské
akce KDS

2x týdně
únor - květen
Dle nabídky

Akutní poradenská služba
Pronajímají KDS tělocvičnu

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2007/08
-6-

Dle nabídky
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Křemencova 12, Praha 1
Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1
Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1
Základní škola sv.Voršily v Praze,
Ostrovní 9, Praha 1

Školní jídelna KDS zajišťuje
stravování studentům a pedagogům
Zaměstnanci a studenti slaví v kapli
KDS mši svatou
Pronajímají KDS bazén

4 dny v týdnu
Dle potřeby
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 AD
RA. Studentky se zapojují jako dobrovolníci při Velikonoční sbírce a obdobných
jednorázových akcí, kde dobrovolníci pomáhají s propagací a při organizaci – např. Všední
hrdinové (cena Michala Velíška). Již tradičně pro středisko sociálních služeb na Praze 2 –
klub seniorů měl hudební kroužek KDS Bernie - Band předvánoční vystoupení.
Duchovně přínosnou pro KDS je fungující spolupráce s farností sv.Vojtěcha na
Praze 1. Z tamní komunity bratří Mariánů dochází pravidelně spirituál ke slavení katolických
svátostí a duchovním rozhovorům.
Svou pomocí při odborné pedagogické práci v KDS přispívá lektorka angličtiny, která
pracuje v zařízení jako dobrovolník.

1.8. Kontroly
1.8.1. Česká školní inspekce
V termínu 20.-22.5. 2008 proběhala v KDS kontrola České školní inspekce
z Pražského inspektorátu. Předmětem kontroly byla veřejnoprávní kontrola efektivního
využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. V žádné kontrolované oblasti
neshledali kontroloři porušení právních předpisů. Protokol o kontrole (čj. ČŠI-476/08-01) je
uložen ve spisovně zařízení.
1.8.2. Ostatní kontroly
Dne 29.10. 2007 proběhla pravidelná kontrola ŠJ z Hygienické stanice hl.města
Prahy, p.Heřboltová. Kontrolní zjištění konstatovalo odstranění závad nalezených při kontrole
2.11. 2006. Konstatovány byly další závady týkající se údržby vedení ZTI pod stropem ve
varně, vlhkosti zdiva ve skladech v suterénu domu. Přivítáno bylo rozhodnutí o přípravách
k celkové rekonstrukci v roce 2008.
Následná kontrola stejného orgánu státní správy byla dne 26.2. 2008. Kontrolní
zjištění konstatovalo eliminování odstranitelných závad, zbylé stavební závady ponechány
na rekonstrukci provozu.

1.9. Projekty, zapojení se do rozvojových programů obce, kraje…
Katolický domov studujících se ve spolupráci s občanským sdružením Černouličnický
klub 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 2007/08 byly realizovány vždy 2 cykly projektů, jelikož jsou uskutečňovány na
základě kalendářního roku.
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Grantové prostředky jsou získávány především z grantových řízení Městské části
Praha 1, Středočeského kraje a Nadaci Servo.
1.9.1. Projekty samostatně realizované KDS
I. 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 2007 byl realizován 6. a
v roce 2008 následný 7. 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.
Projekt umožnil mladým lidem kvalitní prožívání volného času a cíleně směřoval
k jejich osobnostnímu rozvoji. Vytváření těchto postojů je primárním předpokladem pro
zdravý životní styl. Pedagogičtí pracovníci KDS vedli mladé lidi k orientaci v mnohosti
nabídek, správnému výběru a rozhodnutí se pro konkrétní „volnočasovou“ aktivitu. Zřetel byl
brán na obecnou kulturní vzdělanost, rozšiřování budoucího profesního zájmu, zdravou
relaxaci a především využití pozitivních alternativ.
Projekt Diskobolos se uskutečnil realizován v rovině kulturní a sportovní. Řízenými
skupinovými a osobními rozhovory motivovali pedagogičtí pracovníci ke kvalitnímu a
zodpovědnému výběru určité volnočasové aktivity tak, aby mladí byli vedeni k vytváření
kvalitních postojů a odolnosti vůči chování v rizikových situacích.
a) Kultura
Studentky se aktivně podílely na výběru vhodného představení (divadlo, film,
koncert). Zvolený přístup se osvědčil již v předchozích ročnících projektu Diskobola a
významně přispěl k celkovému zájmu studentek o nabízenou alternativu prožívání volného
času.
b) Sport
Sportovní část projektu Diskobolos byla oproti minulým ročníkům rozšířena o další
sportovní aktivity. Na jejich realizaci se podílel Středočeský kraj díky grantovým prostředkům
získaným z „Fondu sportu a volného času dětí a mládeže“.
 Aerobic - ve spolupráci se sportovním oddílem aerobiku při ČVUT, využily studentky
možnost získat permanentku na neomezený počet lekcí aerobiku v daném období.
Aerobik je mezi děvčaty stále oblíbenou sportovní aktivitou.
 Plavání – cca 1x týdně byl pronajímán bazén v Základní škole sv. Voršily (Ostrovní 9,
Praha 1). Plavání bylo realizováno formou relaxační sportovní aktivity.
 Volejbal - tréninky se uskutečnily zpravidla 1x týdně; Jelikož KDS nemá vlastní
tělocvičnu, byla pro tento účel pronajímána tělocvična Masarykovy střední školy
chemické (Křemencová 12, Praha 1).

Finance
Městská část Praha 1 přiznala projektu Diskobolos finanční prostředky:
- v r. 2007 30.000,- Kč
- v r. 2008 40.000,- Kč
Tyto prostředky jsou čerpány ve školních ročnících 2007/2008 a 2008/2009

Rekapitulace projektu Diskobolos v kalendářním roce 2007
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2007/08
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Kultura
MěČ

KDS
27 250

22 503

Mzdové

Sport
MěČ

Studentky

2 750

19 629

69 382

KDS
550
5 500

Studentky
2 200

KDS
11 000
11 000

85 882

II. VOLNOČASOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY
/finanční podpora Středočeského kraje – Fond sportu a volného času/
Projekt byl realizován v roce 2007 prvním rokem. Díky finanční podpoře
Středočeského kraje mohl projekt pokračovat i v roce 2008.
Podstatou projektu je materiální zajištění volnočasových zájmových aktivit, které jsou
realizovány dle zájmu cílové skupiny projektu. Především se jedná o roviny:
a) Sportovní - Pro účely sportovních aktivity jsou využívány možnosti sportovních
zařízení v blízkém okolí, a tím se stávají časově dostupné pro účastníky projektu.
 Plavání - 1x týdně je pronajímán plavecký bazén v Základní škole sv.Voršily
(Ostrovní 9, Praha 1).
 Volejbal - 1x týdně je zajištěn pronájem tělocvičny v blízké Masarykově střední škole
chemické (Křemencová 12, Praha 1).
 Aerobic - prostřednictvím paralelního projektu Diskobolos, jenž je podporován MěČ
Pha 1 jsou zajišťovány permanentky na vstup do oddílu aerobiku při ČVUT FS na
Karlově nám., Praha 2.
b) Hudební – pro místní pěveckou a hudební skupinu Bernie-Band byly z prostředků
projektu zakoupeny zpěvníky a hudební nástroje. Bernie-Band se k veřejným
vystoupením připravuje při pravidelných zkouškách 1x týdně.
c) Tvořivé činnosti – Veškeré tvořivé aktivity nejsou nijak pevně organizovány. Jejich
nabídka vychází z aktuální poptávky. 1x týdně mají děvčata možnost tvoření
vlastních výrobků pod vedením odborného pracovníka. V případě zájmu, mají přístup
do keramické dílny i v jiných dnech. Pravidelně 1x za 2 týdny probíhají oblíbené
„přástky“. Jedná se o tvořivé večery, při nichž mají děvčata možnost vyzkoušet si
různé tvořivé techniky – výroba ozdob; svíček; malba na sklo a porcelán; výrobky
z vlny apod.
Finance
Středočeský kraj přiznal projektu Volnočasových zájmových aktivit finanční prostředky:
- v r. 2007 30.000,- Kč
- v r. 2008 15.000,- Kč
Tyto prostředky jsou čerpány ve školních ročnících 2007/2008 a 2008/2009

Rozpočet projektu v kalendářním roce 2007:
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Rozpočet projektu v kalendářním roce 2007
Volnočasové
aktivity
Sportovní
Výtvarné
Hudební
Celkem

Středočeský kraj
Kč
%
10 700,00 Kč
9 053,00 Kč
10 247,00 Kč
30 000,00 Kč
30%

Ostatní zdroje
Kč
%
10 600,00 Kč
50 579,50 Kč
18 420,00 Kč
79 599,50 Kč
70%

Celkem
21 300,00 Kč
59 632,50 Kč
28 667,00 Kč
109 599,50 Kč

III. BAREVNÉ DLANĚ
/Projekt prevence sociálně patologických jevů (sprejerství a vandalismu)
za finanční podpory Městské části Praha 1/
Cílem projektu je primární prevence sociálně patologických jevů a to především
vandalismu a sprejerství. Dlouhodobým působením na mládež s ohledem na jejich věk a
aktuální prožívání světa, chceme předcházet problémům a následkům spojeným se sociálně
patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad či šíření.
a) Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou studentky středních a vyšších odborných škol, které bydlící
v centru městské části Prahy 1. Většinu svého volného času tráví tyto studentky právě
v centru města. Ve věku dospívání jsou odtrženy od své primární rodiny a jsou
konfrontovány s pozitivy i negativy života ve velkoměstě, a jsou ohroženy vlivy part mládeže,
které v nejednom případě představují riziko šíření sociálně patologických jevů.)
b) Obsah
Projekt prevence sprejerství a vandalismu koresponduje v širší provázanosti
výchovně vzdělávacího procesu s aktivitami KDS v oblasti prevence sociálně patologických
jevů mládeže. Vytváří soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti.
Klíčové kompetence mládeže získané díky realizaci projektu:
 kompetence řešit problémy
 komunikativní kompetence
 sociální a interpersonální kompetence
 občanské kompetence
c) Popis
Sprejerství je častým projevem mladých lidí. Důvodem je obvykle touha po
extrémním, adrenalinovém prožívání volného času a rovněž i touha vyjádřit své pocity a
názory. Předkládaný projekt proto přichází se zajímavou alternativou k vandalismu.
Principem je výtvarné tvoření, malování na zdi chodeb – popř. dalších místností a
realizace vlastních nápadů. To vše pod odborným výtvarným a pedagogickým vedením.
Studentky budou mít možnost vytvořit výtvarná díla dle vlastních návrhů a to přímo na
zdi vnitřních společných prostor Katolického domova studujících.
d) Finance
Městská část Praha 1 podpořila projekt částkou 10.000,- Kč. Prostředky jsou využity
na materiální zabezpečení projektu (barvy, štětce aj.)
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1.9.2. Projekty samostatně realizované občanským sdružením Černouličnický klub
IV. ALBERTINO
/projekt realizován Černouličnickým klubem za finanční podpory Městské části Praha 1/
Projekt Albertino - podpora rozvoje občanské společnosti a práci s mládeží v oblasti
volnočasových aktivit - byl 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.
a) Výtvarné kroužky
V rámci volnočasových aktivit byla 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.
Z finančních prostředků Albertina byl nakoupen materiál na zdárnou realizaci výtvarných
aktivit, kterou jsou interně nazývány „přástky“.
b) Hudební kroužek
Skupina Bernie-Band je otevřena všem zájemkyním o zpěv, přičemž není
požadováno předchozí hudební vzdělání ani školený hlas. Díky tomu, že několik členů
skupiny je současně studenty konzervatoří – nástrojových oborů, je repertoár skupiny
Bernie-Band nejen pestrý, ale i kvalitní.
V rámci Albertina byl zakoupen speciální buben Jambe a zpěvníky.
c) Filmový klub a rozhlasové vysílání
Filmový klub „Vystřelený šíp“ – se zaměřuje na promítání celovečerních filmů a
dokumentárních filmů z projektu „Jeden svět na školách“, který pořádá humanitární
organizace „Člověk v tísni“. Hlavním tématem těchto filmů jsou lidská práva v celosvětovém
měřítku. Pravidelné promítání je zakončeno diskusí nad konkrétní problematikou.
V roce 2007 obdržel Katolický domov studujících jako dar zřizovatele dataprojektor,
který je v užívání i Černouličnického klubu. Díky tomu je možné zajistit kvalitní promítání na
způsob „domácího kina“, které je velice atraktivní pro mladého diváka. V rámci projektu
Albertino byly zakoupeny kvalitní celovečerní filmy, které vytváří základy vlastní „filmotéky“
Preferovány byly filmy, které tvoří „Zlatý fond české i světové kinematografie“.
Pro vysílání místního radia „Černobýl“ byly zakoupeny hudební CD.
Celkové náklady na projekt Albertino a zdroje dalšího financování:

realita

Městská část Pha 1 – projekt Albertino
Středočeský kraj – Fond volného času
KDS
Černouličnický klub

40 000,00
30 000,00
14 363,00
8 801,00

Celkem

93 164,00

V. KOPRETINA
/projekt realizován Černouličnickým klubem za finanční podpory Nadace Servo/
Projekt KOPRETINA je kontinuálním programem prevence nežádoucího chování
mladistvé populace skrze podporu volnočasových aktivit studentek středních a vyšších škol.
Podstatnou součástí projektu je vytváření návyků pro vhodné využití volného času.
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Prostřednictvím projektu KOPRETINA jsou mladí orientováni na vytváření kvalitních
postojů nabídkou pozitivních alternativ. Projekt předkládá realizaci protidrogové prevence
v nabídce a finanční podpoře možnosti účastnit se hodnotných kulturních a sportovních
aktivit, které orientují dospívající mládež na zdravý životní styl. Jedná se především
o zajištění neinvestičních výdajů v podobě materiálního zázemí, pronájmů sportovních
zařízení apod.
Volnočasové aktivity odpovídají aktuální nabídce a poptávce mezi cílovou skupinou
projektu. Dotýká se především těchto oblastí:
a) kultura – účast na kvalitních divadelních a filmových představeních; koncertech;
výstavách apod.;
b) sport – sportovní aktivity (plavání, volejbal, horolezecká stěna, lanové centrum aj.);
c) výtvarné tvoření (výtvarné kroužky);
d) hudební kroužek (zpěv + hra na nástroje);
e) divadelní kroužek (vlastní dramatická skupina).

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 2007 bylo dohodou se zřizovatelem KDS prominuto nájemné v plné výši.
Finančně zřizovatel zajistil tyto akce:
- přípravu rekonstrukce ŠJ – projektová dokumentace a stavební povolení;
- rekonstrukce ŠJ – stavební úpravy a gastronomické vybavení provozu;
do zaměstnaneckého fondu příspěvek na stravování zaměstnanců KDS.

2.

Školské výchovné a ubytovací zařízení – domov
mládeže

2.1. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy,
rozvojové programy
Místní Školní vzdělávací program KDS je podle Vnitřního řádu KDS závazný pro
všechny studentky středního vzdělávání. Ve školním roce 2007/2008 byl realizován ve třetím
cyklu. 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.
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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.
Přípravě na školní výuku věnují vychovatelé pravidelně pozornost. Děvčata mají
možnost lekcí angličtiny s lektorkou a škály doučování – v českém jazyce diktáty a sloh,
ekonomiku a účtování, matematiku, pro zájemce italštinu. 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 individuálně domluví s vychovatelkou
přesunutí své studijní přípravy.
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. Jako vhodné se ukazuje
ošetřit tuto spolupráci i z legislativní strany. Byly učiněny přípravné kroky k této úpravě pro
následující školní rok.
Ke vzájemné informovanosti, komunikaci i rozvíjení dobrých vztahů používá
pedagogický personál možnosti svolat patrové schůzky nebo celodomovní fórum. Pravidelné
patrové schůzky se konaly hned po nástupu děvčat k ubytování, zvláštní pozornosti se těšily
nové studentky. Tématická setkání pater se konala ohledně nových úprav v ekologickém
třídění odpadů v domě, k úpravám nové podoby webových stránek a k evaluačnímu šetření
ohledně zdravé stravy k večeřím. Svolané celodomovní fórum se týkalo hledání optimálního
řešení provozu k chystané rekonstrukci jídelny KDS a děvčata k celé problematice velmi
zodpovědně přistoupila.

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 – 2007/2008 nabídl:
o pravidelné studentské mše svaté 1x v měsíci, sešla se skupina 5 – 10 děvčat;
o čtení biblických textů s rozjímáním a modlitbou se pro kroužek 2 – 5 děvčat
konalo pravidelně 3x v měsíci;
o Mezi tradiční ostatní aktivity konané jednorázově s malinkou skupinou děvčat
(do 5lidí) patří jitřní roráty v katedrále sv.Víta, dušičkové setkání na
Vyšehradě, postní křížová cesta na Petříně. Větší skupina se sešla na domácí
půdě k povídání s biskupem Karlem Herbstem SDB.
 Kulturní profil – 2007/2008 se opět těšil největší přízni studentek. Kulturních programů
(kina, divadelní představení, výstavy, koncerty) bylo 21 představeních celkem se jich
účastnilo 379 děvčat. Průměrně na jedno představení šlo 18 děvčat. V prvním pololetí se
šlo na 9 akcí s celkovým počtem 226 účastnic. V druhém pololetí bylo realizováno 12
kulturních výprav se 153 účastnicemi.
Představení dramatická a hudební byla následná:
o Divadlo: Revizor; Sluha dvou pánů; Pygmalión; Sólo pro tři; Sekta (hudební
hra); Tristan a Isolda;
o Kino: Ratatouille; Hvězdný prach; Gympl; Václav; Once; Venkovský učitel;
Karamazovi;
o Koncert: Křižíkova fontána; Divokej Bill;
o Muzikál: Šakalí léta; Hamlet; Němcová;
Výstavy:
o Andy Warhol; Kodex Gigas (2x); Náprstkovo muzeum;
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 Kreativní profil 2007/2008 zahrnuje tvořivou činnost několika zájmových skupin.
K oblíbenému programu patří jednorázové tvořivé netradiční aktivity, zvané Přástky.
Přichází a střídají se různé skupiny děvčat. Tradiční a kreativní pestrost se projevuje
v místním divadelním kroužku Škopek. Dramatický um doplňuje hudbně pěvecký kroužek
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 pracoval s 5 studentkami. Na představení Adventní
akademie připravila tato skupinka sérii pohádek – Werichovu Línou pohádku,
Dupinožku a kouzelný příběh O šupákovi Honimírovi a chemiku Semtexovi.
Odvážný plánem si tato skupina pro letošní školní rok předsevzala připravit
několik veřejných vystoupení mimo Prahu. Cílem bylo najít dobrodince a
vlastní snahou přispět na podporu výpravy na Světový den mládeže Sydney
2008. Celý projekt byl nazván Syneyfárum a výborně připravenou divadelní
hrou byla pohádka J.Wericha Fimfárum. Představení se konalo v Olomouci,
Pardubicích, Plzni, Přelouči, Velkém Meziříčí a také doma v KDS. Projekt
dosáhl dobrého konce a skupina studentek z KDS se mohla Světových dnů
mládeže v Sydney účastnit. Během vlastního konání Světových dnů naši
ochotníci přispívali v programu české národní sekce.
o Hudební kroužek Bernie - Band pravidelně přispíval liturgickou hudbou a
zpěvem žalmů každý měsíc při studentských bohoslužbách. Své vystoupení
měl při Adventní akademii. V předvánočním čase se zpívalo ve středisku
sociálních služeb na Praze 2 – pro klub důchodců. Zcela oddychovým byl
program zpívání v kapli s kytarou ve čtvrtek večer.
o Keramické tvoření mělo 29 lekcí a celkem se v této dílně a u keramického
kruhu vystřídalo 82 studentek. Mezi vypracovávaná díla patřily: vymačkávané
nádoby, aroma lampy, zvonečky, přívěsky, košíčky a cukřenka či svícen
z plátů, modelování zvířátek, vlastní tvorba a výstava v rámci Adventní
akademie.
o Přástky na různá témata se konaly během 18 večerů. Na těchto akcích se
sešlo 101 účastnic. Slečny tvořily módní doplňky ze zavíracích špendlíků,
oblíbené je malování na sklo a opakované korálkování, vyráběly svíčky ze
včelího vosku, vyzkoušely ubrouskovou techniku na porcelán, vyráběly diáře a
záložky, šily kabelky z plsti, nechyběla mozaika a barevné africké náušnice a
náramky.
o Kroužek vaření tvořil na 14 setkáních a hostil 75 děvčat. Zkusit si mohly
recepty od sladkých koláčů, palačinek a cukroví přes italské speciality
(špagety, lasagne a pizza), až k přílohovým salátům a k realizaci celého
menu.
o Rádio Černobýl vysílalo začátkem každého školního týdne své informačně
hudební relace s týmem 3 členů.
 Sociální profil 2007/2008 přispíval pravidelnou vzdělávací aktivitou díky projekci
místního studentského video klubu Vystřelený šíp. Klub je zapsán v projektu Jeden svět
na školách, který umožňuje zapůjčení vybraných dokumentárních pořadů, které jsou
připravovány ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni. Projekce probíhal
každý týden se skupinou do od 2 do 10 studentek. Spolupráce s organizací ADRA při
Velikonoční sbírce konané v Praze letos našla mezi našimi studentkami méně
dobrovolníků, kvůli školní vytíženosti. Jinou aktivitou ADRY byla možnost pro naše
děvčata aktivního zapojení se při propagaci a organizaci během akce Všední hrdinové,
kde se udělovala cena Michala Velíška.
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 Sportovní profil 2007/2008 pokryl přirozenou potřebu pohybu mladých lidí. Oddíl
aerobiku pravidelně navštěvovalo 11 studentek, přičemž cvičební lekce se konaly 4x
týdně ve dvouhodinových sadách. Ke sportovnímu vyžití na hřišti či v tělocvičně se každý
týden sešla skupina 3 – 7 děvčat. Plavání v nedalekém školním bazéně se konalo 17x a
celkem si zaplavalo 76 studentek. Vítanou novinkou byla podzimní návštěva lanového
centra Proud.

2.4. Tradiční akce pro veřejnost, pro studentky KDS a jednorázové
aktivity studentek
Mnohaletou tradiční nabídkou pro veřejnost z okolí, rodiče, přátele a známé kulturní
podvečer zvaný Adventní akademie. Program byl složen z několika vystoupení místního
divadelního spolku Škopek a z jednotlivých hudebních a pěveckých vystoupeních. Diváci
shlédli Werichovo dílo Líná pohádka, nevšední byl příběh O šupákovi Honimírovi a chemiku
Semtexovi a veselým kouskem pobavila pohádka Dupinožka. K pohodové náladě přispěla i
ochutnávka z dílny našeho kuchařského kroužku v prostředí vystavených keramických
výrobků.
Dobrou a osvědčenou programovou tradici si KDS udržuje i v několika akcích pro
studentky. První zářijový týden se konala noční výprava na Hradčany, Mikulášskou nadílku si
děvčata nachystala sama. Nechybělo menu vánoční večeře pro patra se svými
vychovatelkami. Ani déšť nám nepřekazil závěrečnou Ovotečku s udílením pochval a odměn
za celoroční práci děvčat a personálu KDS. Finální tečkou byla realizace otisků vlastních
dlaní a chodidel pro dokončení projektu Barevné dlaně.
Jednorázových příležitostných programů připravených pro studentky bylo během
školního roku několik. Bujarý byl zářijový turnaj v šipkách, nově instalovaných na zahradě
domu. Zcela jiným sportovním zážitkem byla říjnová výprava do lanového centra Proud. Na
začátek listopadu připadlo mnoha děvčaty očekávané pozvání na Lampiónovou diskotéku
v DM Na Třebešín. Jedno prosincové jitro zlákalo skupinu děvčat k výpravě na tradiční roráty
v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha. V únoru přijal pozvání do „křesla pro hosta“ pan
biskup Karel Herbst SDB. Březen a jeho čas doby postní nás vylákal k výstupu na vrch
Petřín a jeho křížovou cestu. Pro děvčata bylo připraveno pozvání na sváteční čtení liturgie
vigilie – v dubnu ke svátku sv.Kateřiny Sienské a v květnu ke slavnosti sv.Zdislavy.
Za zmínku stojí happeningový projekt Barevné dlaně, kterému patřila celá druhá
polovina měsíce června. Děvčata z uměleckých škol si rozdělila zodpovědnost za jednotlivá
patra, kde jsou ubytovány studentky a naplánovala jejich malířskou výzdobu na stěny.
Ostatní děvčata se spontánně přidávala k malování a tak vznikla na chodbách domu
neopakovatelná díla. Možnost pro všechny přidat alespoň svůj otisk či stopu k dílu byla
v rámci tradičního červnového programu Ovotečka. Kladný ohlas k projektu byl od studentek
i od pedagogů.

2.5. Evaluace a dotazníky
V zimních měsících školního roku byl ve spolupráci se studentkami připraven
dotazník zamýšlenému projektu zdravějšího stravování s názvem Pestré večeře. Projekt
Pestré večeře vycházel vstříc požadavkům celodenně stravovaných studentek KDS na větší
nabídku ovoce a zeleniny, možnost jednoho vegetariánského jídla v týdnu a studentkám,
které v KDS odebírají „teplé jídlo“ jako večeři nabídnout lehkou večeři ve formě zdravé
výživy. Bylo rozhodnuto s vedením školní jídelny, že pilotní stravovací projekt bude
zahrnovat pravidelně v týdenní nabídce jídlo od firmy Country life – každou středu. Další dny
se budou večeře střídat z kombinace: zelená (ovoce+zelenina); žlutá (sýr); růžová (uzenina);
bílá (mléčný výrobek). Projekt byl realizován celý měsíc a ukončen hodnotícím dotazníkem.
Osloveny byly všechny ubytované studentky, polovina se k projektu aktivně písemně
vyjádřila. Z vyjádřených odpovědí více jak tři čtvrtiny zaregistrovala změnu realizovanou ve
stravovacím projektu a více jak polovina chtěla v tomto stylu stravování pokračovat. Každá
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odpověď přinesla ještě další dva tři pozměňující nápady. Diskuse k nim a jejich možné
zapracování proběhla při společném hodnocení dotazníku vedení ŠJ a KDS. Děvčata
s výsledky byla seznámena na patrových schůzkách a informačních materiálech. Klíčovým
závěrem bylo rozhodnutí mít možnost ve vlastním provozu připravit si zeleninová jídla apod.
Tento požadavek se promítnul při realizaci modernizace stravovacího provozu v rámci
celkové rekonstrukce školní jídelny.

Zařízení školního stravování – školní jídelna

3.

3.1. Kapacita zařízení


k 30.6.2007: 130



k 30.6.2008: 130

3.2. Počet přihlášených strávníků


k 30.6.2007: 129



k 31.5.2008 *: 147

* Provoz školní jídelny byl ukončen již k 31.5. 2008. V období 1.6. – 31.8. 2008 probíhala
celková rekonstrukce stravovacího provozu.

3.3. Počet vydaných jídel v měsíci:
Září
07

Říjen
07

3 742

4 394

Listopad Prosinec
07
07
4 594

2 933

Leden
08

Únor
08

Březen
08

Duben
08

Květen
08

Červen 08

3 656

2 929

3 513

4 119

3 254

x
rekonstrukce
ŠJ

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.
Letos v období 1.6. – 31.8. 2008 probíhala celková rekonstrukce stravovacího provozu.
Kuchyň školní jídelny bylo třeba provozně přizpůsobit hygienickým požadavkům. Nutné byly
nemalé stavebně dispoziční úpravy celé kuchyně a přilehlých skladovacích prostor. Zároveň
byl stravovací provoz vybaven modernějším gastronomickým vybavením. (více viz kap. 1.5.)

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2007/08
- 16 -

Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1

Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou
Katolického domova studujících – domova mládeže a školní jídelny
na pedagogické poradě dne 13. října 2008.

Praze dne 13. října 2008

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;
 spisovna Katolického domova studujících – domova mládeže a školní jídelny;
 odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy.
Přílohy:
 fotografická příloha z činnosti KDS.
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