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I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2009.
Školská právnická osoba:
Katolický domov studujících – domov mládeţe a školní jídelna
(dále jen KDS nebo domov)
sídlo: Černá 14 / 1610
110 00 Praha 1
IČ:
IZO:

43 001 106
600 027 317

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

2.

Ředitel a statutární zástupce 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:
3.

Mgr. Jindřiška Beránková, nar. 26. 10. 1974
Černá 14, 110 00 Praha 1
224 934 496
vojtechaop@volny.cz

Webové stránky právnické osoby (současná adresa).
http://kds.op.cz

4.

Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).

Domov mládeţe – kapacita cílová: 83 lůţek.
Školní jídelna – kapacita cílová: 130 stravovaných.
5.

Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku.
XX

6.

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2008/2009 :
a. nové obory / programy;
b. zrušené obory / programy.
XX
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7.

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka
objektu):
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku;
b. jiná.
XX

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby.
Zařízení se nachází v centru hlavního města Prahy ve dvou vnitřně propojených
budovách více jak sto roků starých, 16 let po generální rekonstrukci. Ubytovaným
studentkám je k dispozici 25 dvou aţ čtyřlůţkových pokojů (jeden je pětilůţkový) s vlastní
koupelnou, průběţně aktualizovaná knihovna – studovna, 8 PC (polovina se stálým
připojením na internet), nově rekonstruovaná školní kuchyň s jídelnou, kaple, keramická
dílna s vypalovací pecí, reprografické centrum, malý dvůr se zelení a zahradním posezením,
posilovací trenaţéry a vlastní menší tělocvičná prostora, pro rozšíření sportovního vyţití
vyuţíváme pronájmu velké tělocvičny 1 x týdně a pronájmu plaveckého bazénu 1 x týdně.
Úspěšně proběhla plánovaná realizace úpravy elektrického vedení na vychovatelně a
v ředitelně a dovybavení kancelářským nábytkem. Investicí vyţádanou digitalizací televizního
vysílání byl nákup nové LDC televize, úpravy anténního zapojení a následné upravení TV
koutku sedacím nábytkem. Neplánovanou investicí bylo nařízené vybavení všech sociálních
zařízení osoušeči rukou.
Díky štědrým dárcům se mohlo pokračovat v realizaci nutných renovací. Především
nevyhovujících osvětlovacích těles (tento školní rok ve všech pokojích na 2.patře domu a na
vychovatelně). Dále se podařilo se vyměnit 10 rozbitých postelí za nová lůţka s roštem a
zdravotními matracemi.

8.

9.

Školská rada – datum ustanovení, seznam členů.
Školská zařízení dle § 167 ŠZ nezřizují školskou radu.

II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby
je v tabulkách přidejte

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

2

2

0

0

0

0
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pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

DM

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

8

4,65
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kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)

b.

počet pedagogických
pracovníků

škola

kvalifikovaných

8

100

nekvalifikovaných

0

0

DM

c.

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet

zaměření

semináře
kurzy

2

Školská legislativa

doplňkové
pedagogické studium

1

Učitelství odborného
výcviku

počet
vzdělávací instituce
účastníků
1
PARIS

1

UK PdgF

školský
management
rozšiřování
aprobace
jiné (uvést jaké)
2.

Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

7

5

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

Seminář

1

Školní stravování

1

Seminář

1

Hygienické zásady v
potravinářství

1

Seminář

1

Seminář

1

jiné

1

Hygiena ve stravovacím
provozu
Nemocenské pojištění
Školení pro vedoucí
zam-ce v BOZP

Sluţba škole, Mladá
Boleslav
Poradenská a
konzultační agentura
Kasandra

2

Jana Kadlecová

1

Erudica, Praha

3

ČMOS PŠ
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III.
Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ)
(za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
XXX

IV.
Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání
(Jazyková škola a Domovy mládeţe)
1.

Jazyková škola

2.

Domovy mládeţe (samostatné i při školách)
a.

XXX

Vybavení domova mládeţe (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
počet
25
11
14
0
0
3

Počet loţnic celkem
1 aţ 3 lůţkových
4 aţ 6 lůţkových
v tom
7 aţ 10 lůţkových
11 a více lůţkových
Společenské místnosti a klubovny
b.

Počty ubytovaných ţáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího
výkazu)
počet
ubytovaných

typ školy
základní (vč. speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervatoř
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
jiné (specifikujte)
celkem

0
2
64
7
1
0
6
0
80

z toho ze škol
zřizovaných
HMP
0
2
49
7
1
0
3
0
62

c.

Ţádosti o ubytování v domově mládeţe
počet ţádostí celkem – podaných 118;
z toho počet ţádostí, kterým nebylo vyhověno 32 – přijatých 86;
nejčastější důvody nevyhovění ţádosti – nesplněné podmínky pro nástup
k ubytování.

d.

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
ukončení nebo změna studia – 5 studentek;
změna osobní situace – 3 studentky.

e.

Další údaje o ubytovaných
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Ve školním roce 2008/09 (počty k 31.10. 2008) bylo v KDS ubytováno 80 studentek z
21 typů škol, jejichţ 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

11
3
0
14

2
0
0
2

1
0
0
1

3
1
0
4

Celkem
17
4
0
21

Tabulka počtu ubytovaných studentek ve školním roce 2008/09 podle typů škol:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
škola

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

50
15
0
65

2
0
0
2

7
0
0
7

3
3
0
6

Celkem
62
18
0
80

Počty ubytovaných studentek ve školním roce 2008/09 (počty k 31.10. 2008) podle krajů:
▼ Kraj ▼
Jihočeský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Olomoucký
Pardubický

f.

Počet
11
2
8
8
1
3

▼ Kraj ▼
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem

Počet
1
33
6
5
2
80

Vyuţití Domovů mládeţe v době školních prázdnin

V červenci 2009 byl stanoven základní provozně stabilizační provoz. V srpnu 2009
proběhlo malování, opravy, generální úklid a technická příprava domu na následný školní
rok.

V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství

V oblasti odborného poradenství KDS spolupracuje především s Křesťanskou
pedagogicko psychologickou poradnou (Pernerova 8, Praha 8). Řešeny byly psychologické
problémy ohledně zátěţových změn při změně prostředí (přechod do velkoměsta, změna
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stylu bydlení, jiný druh studia). Alarmujícím problémem, který proţívá jiţ adolescenční
mládeţ díky trendům současný společnosti, je ztráta smyslu ţivota v důsledku ztráty
ţivotních jistot a hodnot (absence rodinných vztahů ţene mladé do nezralého partnerského
ţivota a důsledky se jen prohlubují). Permanentním psychologickým problémem postihující
dospívající dívčí generaci je mentální anorexie. Při těchto závaţných problémech bylo nutné
zprostředkovat odbornou péči (poradenskou i hospitalizační) a během roku ze strany
pedagogického personálu zajišťovat svěřeným studentkám doprovázející péči a preventivní
působení v tomto směru.
Školní psycholog, ani výchovný poradce není v našem zařízení zaměstnán.
2.

Prevence sociálně patologických jevů

K prevenci neţádoucího sociálně patologického jednání přímo slouţí pedagogy KDS
pouţívaná výchovná metoda respektující komunikace, tj. partnerského přístupu
v komunikaci. Tato metoda je pouţívána pro výchovný cíl – doprovázení na cestě ke
zodpovědnosti (ve vztahu k sobě, k druhým i hodnotám, v přípravě ke studiu a trávení
volného času). V rámci preventivního grantového programu Barevné dlaně studentky
realizovaly v průběhu kalendářního roku 2008 podle vlastních návrhů a vlastním provedením
malířskou výzdobu chodeb obytných pater domu. Pro kalendářní rok 2009 se studentky
rozhodly pro obdobný projekt nazvaný Krásou proti vandalismu. V tomto projektu chtějí své
výtvarné umění a snahy realizovat v textilní výzdobě pokojů.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

V našem zařízení se ekologická výchova realizuje praxí v širokospektrém třídění
odpadů. Dalším praktickým momentem výchovy je vztah k nejbliţšímu ţivotnímu prostředí,
v němţ se studentky pohybují. Pravidelně reflektují úklidu na pokojích a jsou vedeny k
udrţování a zlepšování kultury prostředí ve kterém ţijí.
4.

Multikulturní výchova

Díky projektu Jeden svět na školách se studentky v místním video klubu seznamují
s tématy multikulturního světa. Témata filmů studentky vybírají podle svého zájmu. Po
shlédnutí dokumentu následuje spontánní debata k předloţené problematice.
5.

Výchova k udrţitelnému rozvoji

Výchovná koncepce KDS je zaloţena a plně podporuje zodpovědný aktivní a tvořivý
přístupu dospívajících ubytovaných studentek k proţívání jejich ţivotních situací. Tímto
způsobem jsou mladí lidé vedeni k uvědomování si vazeb mezi individuálními lidskými
potřebami a okolím světem. Jsou motivováni k adekvátní morální odpovědi proţívání svých
sociálních vztahů vzhledem k trvalým hodnotám (kulturní dědictví, ţivotní prostředí,
hospodaření atd.), praktickým způsobem proţívají výchovu k udrţitelnému rozvoji.
6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
KDS podobné aktivity pro ubytované studentky nepořádá.

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet
a zaměření a počty žáků.
Školské zařízení našeho typu realizuje svou výchovnou činnost díky internímu
Školnímu vzdělávacímu programu a tyto veškeré aktivity spadají do tzv.“mimoškolních
aktivit“, byť jsou charakteru sebevzdělávacího i rekreačního.
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Školní vzdělávací program stojí na volbě jedné z nabízených volnočasových profilační.
Profilační rovina zahrnuje aktuální nabídku různých zájmových krouţků a aktivit, z nichţ si
studentky v kaţdém pololetí vyberou jeden závazně, ostatní mají volně přístupné.
Profilační
rovina ŠVP:
Duchovní

Kreativní

Kulturní
Sociální
Sportovní

8.

Krouţek, aktivita:
Čtení biblických textů
Studentské mše svaté
Zpívání s kytarou
Dialogy „1000 otázek“
Jednorázové akce:
 Roráty v katedrále
 Petřínská kř.cesta
 Anti-otazníky
Divadelní Škopek (vystoupení)
Hudební Bernie-band
Vaření – pečení – stolničení
Mediální – rádio Černobýl
Divadlo, kino, výstavy aj.
Konverzace AJ (první pololetí)
Video klub Vystřelený šíp
Aerobik (první pololetí)
Jednorázové akce:
 Lanové centrum (2x)
 Horolezecká stěna
 Bruslení

Celkem počet:
setkání / účastníků
26 / 56
9 / 65
20 / 40
5 / 11
3 / 25

5 / 30
49 / 228
34 / 164
33 / 33
22 / 339
17 / 34
25 / 113
10 / 90
5 / 41

Soutěţe

KDS pořádá interní soutěţe pro ubytované – např. v rámci oslav Jubilea 100 let sluţby
domu na Černé dětem a mladým lidem (literárně výtvarní tvořivost na zadané téma).
Celostátních a mezinárodních soutěţí se domov neúčastní.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
KDS není zapojeno do ţádné mezinárodní spolupráce.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Při zajišťování a realizaci volnočasových programů KDS aktivně spolupracuje
především s občanským sdruţením Černouličnický klub a s pomocnou organizací
Daisy Waldsteinové Servo, o.p.s.
Spolupráce KDS s dalšími organizacemi a subjekty je různorodá, vychází především
z moţností a nabídek, které se v centru města nabízejí pro podporu činnosti domova
mládeţe a školní jídelny. Spolupráci rozvíjíme i ve směru nabídky sluţeb KDS (domov
mládeţe – kulturní programy, školní jídelna – stravování v rámci schválené doplňkové
činnosti). Jiţ několikátý rok se daří zprostředkovat pro ubytované studentky sluţby
dobrovolníků u neziskových organizací.
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A.

Spolupráce se školami

Název školy
ČVUT fakulta strojní,
Karlovo nám. 13, Praha 2
Dívčí katolická střední škola,
Platnéřská 4, Praha 1
Křesťanský domov mládeţe,
Francouzská 14, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Pernerova 8,
Praha 8
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
B.

Druh spolupráce
Sportovní klub aerobiku
Studentky školy chodí na
odbornou praxi do ŠJ KDS
Pozvání na veřejné společenské
akce KDS
Akutní poradenská sluţba
Školní jídelna KDS zajišťuje
stravování studentům a
pedagogům
Zaměstnanci a studenti slaví v
kapli KDS mši svatou
Pronajímají KDS bazén

Perioda
4 dny v týdnu
2x týdně
březen - červen
Dle nabídky
Dle potřeby
4 dny v týdnu
Dle potřeby
1x týdně

Spolupráce s neziskovými organizacemi

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
kaţdý týden. Další humanitární organizací se kterou KDS pravidelně spolupracuje je ADRA.
Studentky se zapojují jako dobrovolníci při Velikonoční sbírce a obdobných jednorázových
akcí, kde dobrovolníci pomáhají s propagací a při organizaci.
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 volnočasová vychovatelka.
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
KDS nepořádá vzdělávací aktivity určené pro veřejnost.
12. Další aktivity, prezentace
Pravidelné akce pro veřejnost
Tradiční kulturní pásmo Adventní akademie s poetickou procházkou různými
hudebními ţánry v podání místního pěveckého spolku, tři divadelní pohádky v úpravě
současných ochotníků a vystoupení klasické i současné popové hudby v provedení
studentek konzervatoře.
Kaţdoročně pro konec školního roku místní divadelní spolek připravuje představení.
Letos nacvičil s vlastní hudbou a zpracoval dramatizaci Exupéryho díla Malý princ.
Jubileum 1909 - 2009
V roce 2009 si Katolický domov studujících připomíná spolu s Černouličnickým
klubem významné 100. jubileum. V letech 1909 – 2009 slouţil dům v Černé ul 14 dětem a
mládeţi a zároveň je jeho historie spjata s řadu významných osobností (např. K. Teige, J.
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Wolker, J. Seifert, J. Foglar aj.) Oslavy 100. jubilea byly uskutečněny v rámci projektu Ţivá
historie, jenţ byl finančně podpořen Městskou částí Praha 1. Z pestré nabídky jubilejních
oslav, jmenujme alespoň některé:
- tématicky zpracovaný Jubilejní kalendář pro rok 2009;
- pontifikální děkovná mše svatá v chrámu sv.Jiljí na Praze 1 – hlavní celebrant biskup
Karel Herbst SDB;
- výpravy lodí po Vltavě (relaxační a poznávací);
- historicko-hudební program v refektáři dominikánského kláštera na Praze 1;
- divadelní vystoupení současných černouličníků pro širokou veřejnost;
- výtvarně – literární soutěţ na téma „Ţivá historie“;
- vernisáţ a výstava keramických zvonků „Ţebřík Jákobův“.
Medializace
O činnost KDS se zajímala rovněţ média. Česká televize natáčela v prostorách KDS
medailon o paní Daisy Waldstein, jejíţ pomocná organizace SERVO významně podporuje
Černouličniský klub.
Druhá návštěva natáčecího štábu České televize v KDS patřila k televiznímu cyklu
věnovanému řeholním společnostem. KDS vedou a pracují v něm sestry dominikánky a
cílem pořadu bylo přiblíţit jejich práci, motivace a snahy divákům.
Katolický týdeník č.26 se v příloze DOMA č.13 věnoval KDS a pořádanému Jubileu
100 let sluţby domu dětem a mladým lidem.
13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
Viz bod IV. f/

VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V letošním školním roce kontrola ČŠI nenavštívila naše školské zařízení. Poslední
kontrola České školní inspekce z Praţského inspektorátu proběhla ve dnech 20.-22.5. 2008.
Předmětem kontroly byla veřejnoprávní kontrola efektivního vyuţívání finančních prostředků
ze státního rozpočtu. V ţádné kontrolované oblasti neshledali kontroloři porušení právních
předpisů. Protokol o kontrole (čj. ČŠI-476/08-01) je uloţen ve spisovně zařízení.
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Dne12.12. 2008 provedla pravidelnou kontrolu DM paní Milena Heřboltová z
Hygienické stanice hl.města Prahy. Záznam kontrolní zjištění kladně reflektuje postupnou
výměnu osvětlovacích těles na pokojích studentek. Konstatovány byly závady týkajících se
formy uskladnění čistých lůţkovin a nerespektování nařízení uţívání jednorázových ručníků
k osoušení rukou na společných WC. Do stanoveného termínu proběhla reorganizace skladu
čistého prádla. Během jarních měsíců byly instalovány na všechna společná WC elektrické
osoušeče rukou.
Dne 24.6. 2009 provedl ing. Jan Průša kontrolu SIBP (Svazového inspektorátu
bezpečnosti práce) ke stavu BOZP v našem školském zařízení. Bylo zjištěno několik
drobných nesrovnalostí. Stanovená nápravná opatření a doporučení se průběţně realizují.
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Dne 14.4. 2009 provedla Praţská správa sociálního zabezpečení kontrolu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Opatření k nápravě
nebyla uloţena.

VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2008
VIII.
Další informace

Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou
Katolického domova studujících – domova mládeţe a školní jídelny
na pedagogické poradě dne 7. září 2009.

Praze dne 7. září 2009

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

Příloha :
1.
2.

ŠVP KDS 2008/2009;
fotografie aktivit KDS.
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