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Identifikační údaje
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna (dále

Zařízení:

jen KDS nebo školské zařízení či domov)
Sídlo:

Černá 14, 110 00 Praha 1

Kontakty:

http://kds.op.cz

tel:

224 934 498, 224 934 856

@:

info@kds.op.cz

Právní forma:

Školská právnická osoba (dále jen š.p.o.)

IČO:

430 01 106

IZO:

600 027 317

Zřizovatel:

Česká kongregace sester dominikánek

Sídlo:

Veveří 469 / 27, 602 00 Brno

IČ:

00 403 415

Ředitel:

Mgr. Bernadeta Jarmila Prášková OP

Zástupce ředitele:

Jana Šanderová

Rada špo:

Mgr. Vojtěcha Jindřiška Beránková OP
Ing. Krista Ludmila Chládková OP
Mgr. Dominika Hana Kubíková OP

Kapacita:

DM:

83 lůžek

ŠJ:

130 stravovaných

Stručná charakteristika školského zařízení
Katolický domov studujících je církevní školské ubytovací zařízení. Byl zařazen do sítě škol,
předškolních a školských zařízení MŠMT ČR k 1. 11. 1991 a opakovaně k 1. 9. 1996 a k 1. 9. 1999.
Ve smyslu školského zákona č. 561/2004 Sb. došlo k transformaci právní osoby a změny názvu
zařízení na Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, š.p.o. Zápis do školského
rejstříku byl proveden ke dni 17. 6. 2006.
Domov poskytuje studentkám středních a vyšších odborných škol ubytování, celodenní
stravování a vzdělávací služby. Snažíme se vytvářet domácí prostředí vzájemné důvěry, rodinnou
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atmosféru. Díky tomu vznikají vhodné podmínky pro studium děvčat, pro osvojování si duchovních
a etických hodnot, pro rozvoj smyslu pro odpovědnost. Cílem naší výchovně–vzdělávací činnosti
je celkové zrání osobnosti (viz ŠVP).

Pracovníci KDS
Pedagogický personál tvoří převážně ženy – řádové sestry spolu s civilními vychovatelkami.
Jsou zde tři kmenové vychovatelky, pro některé odborné kroužky jsou zaměstnáni i externí
pedagogové či zapojeni někteří provozní pracovníci KDS.

Počty pracovníků v KDS během školního roku mimo hlavní prázdniny
administrativa

Pdg
personál

Externí
pdg +
kaplan

Školní
jídelna

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci

Celkem osob

2/2

3/3

3x DPP

4/3,6

3/2

1/0,5

4x DPP
1x DPČ

13x PS/11,1
7x DPP
1x DPČ

Vedení +

Další vzdělávání pracovníků KDS
Kurz / seminář / školení

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Kvalifikační kurz pro ředitele škol
a školských zařízení

1

NIDV Praha

Pedagogická dokumentace v domovech
mládeže

1

NIDV České Budějovice

Konzultace výchovného problému

1

KPPP

Konference ředitelů církevních škol
a školských zařízení

1

Sekce církevního školství ČBK

Seminář o Spisové službě

1

Sekce církevního školství ČBK

Školení účetní uzávěrky v programu
POHODA

1

STORMWARE

Kurz podvojného účetnictví

1

Orange Academy

Hygienické minimum

2

Jídelny, s.r.o.
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Údaje o ubytovaných studentkách
Vybavení domova mládeže
počet
25
7
4
13
1
3

Počet ložnic celkem
2 lůžkových
V3 lůžkových
z toho 4 lůžkových
5 lůžkových
Společenské místnosti a klubovny

Počty ubytovaných studentek podle typu školy (stav k 31. říjnu 2012)
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
odborné
učiliště
1
0
0
1

Střední
škola
67
1
1
69

Gymnázium

Konzervatoř

1
1
1
3

6
0
0
6

Vyšší
odborná
škola
1
3
0
4

Celkem
76
5
2
83

Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok)
- počet žádostí celkem: 120
- z toho přijatých: 94, nepřijatých: 26
- důvody nepřijetí studentek: naplněná kapacita domova
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku
- změna studia: 1
- zdravotní důvody: 2
- změna osobní situace: 7
Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2012/13 bylo celkem ubytováno 94 studentek z 27 typů škol, jejichž
zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, církev nebo soukromý subjekt.
Tabulka počtu typů škol podle zřizovatele:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církev
Soukromý
Celkem

Střední
škola

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

Celkem

13
4
1
18

2
1
1
4

1
0
0
1

1
3
0
4

17
8
2
27
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Aktivity a ŠVP domova mládeže
Veškerá naše výchovná a vzdělávací činnost je mimoškolní, zajišťujeme ji na základě
individuálního přístupu a osobního kontaktu vychovatelky se studentkou. Opíráme se o Školní
vzdělávací program Devětsil: „Skrze doprovázení a vedení na cestě osobního růstu a zrání chceme
svěřené studentky vychovávat k vnitřně svobodnému, aktivnímu a zodpovědnému přístupu k životu."
V rámci Devětsilu si studentky vybírají vlastní profilaci. Zároveň probíhají také spontánní
či jednorázové akce.

Kulturní profil
V rámci kulturního profilu jsme byli několikrát v kině, v divadle, na muzikálu, na výstavě,
na koncertě, na opeře, na exkurzi nebo jsme se dívali a debatovali v našem vlastním videoklubu
Vystřelený šíp. Některá z představení/výstav: Nedotknutelní, Chicago, Pokání, Bídníci, Edith Piaf,
Jak udělat kariéru snadno a rychle, prohlídka Národního divadla, literární salón s tématem J.R.R.
Tolkien, výstavy World Press Photo, Avatar – můj sen, A. Mucha, motýli, přednáška Hudba dobrá
nebo špatná? a další. Do kulturního profilu řadíme také poznávání Prahy z blízka – Toulky Prahou,
tento školní rok jsme takto pod drobnohledem zkoumali Grébovku, Zlatou uličku a zažívali noční
Prahu.

Kreativní profil
Studentky u nás mají poměrně širokou škálu nabídek co do tvoření. Pravidelně každý týden
probíhala keramika. Sochal se nejprve betlém – jednotlivé figury, dále děvčata zkoušela točit, vytvořit
nějakou užitou keramiku nebo šperky či jiné ozdobné předměty a samozřejmě pracovat s glazurou.
V přástkování děvčata uzlovala náramky přátelství, malovala na hedvábí a na sklo, vyzkoušela
si techniku mozaiky, vyráběla vlastní diáře, vánoční koule ze stuhy, irské brože, svíčky ze včelích
plástů, zkoušela zdobit bílé svíce voskovými pláty, proběhlo korálkování, origami a na závěr výroba
sádrové masky.
Tvořivě se také přistupuje k našemu ústřednímu rozhlasu – vysíláme místní rádio Černobýl.
Děvčata mají možnost vyzkoušet si roli hlasatele nebo výběr a mixáž hudby. Co se dá slyšet? Zprávy
z domova, zajímavá výročí, společně si popřát k svátkům a narozeninám osazenstvu KDS.
V průběhu roku se po několika letech znovu otevřel kroužek paličkování, pokračovalo
se v zájmovém zpívání Bernie-Bandu, které se ve 2. pololetí přerodilo v zaměstnanecký zpěv.
Nechyběl ani dramatický kroužek Škopek. Hrála se celkem tři představení: Princezna ze mlejna,
Hloupý Honza, Slunce seno a KDS.

Sportovní profil
Děvčata pravidelně chodila v hojnější míře na zumbu, dále na pilates a plavat. Jednou jsme
společně vyrazili na horolezeckou stěnu.

Jazykový profil
U augustiniánů měla děvčata možnost navštěvovat hodiny angličtiny a španělštiny.
Ve druhém pololetí jsme pak zajišťovali hodiny AJ gramatiky také přímo v domě.
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Externí profil
Rádi podporujeme děvčata, která se rozvíjí samostatně a v některém oboru více do hloubky.
Byli jsme tak svědky, kdy se někdo učil hrát na housle, violoncello, hrál basketbal či tančil street nebo
break dance.

Duchovní profil
Dochází k nám spirituál P. Jiří Ptáček MiC, který slouží 1x měsíčně studentskou mši svatou,
děvčata někdy využívají možnosti ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Společně jsme
se účastnili 1x měsíčně s pražskou vysokoškolskou mládeží Havelnice, každý týden jsme se scházeli
nad You Catem a ve večerních hodinách v kapli při společné modlitbě. Putovali jsme do Staré
Boleslavi, v adventním čase pak do katedrály na ranní roráty, v době postní jsme pozvali i hosty
na rockovou křížovou cestu a 2x jsme dleli před Eucharistií podle vzoru bratří z Taizé.
Na seznam pravidelných aktivit pořádaných KDS je možno nahlédnout v uvedené tabulce:
Název
kultura
toulky Prahou
přástky
paličkování
keramika
Škopek
Bernie-Band
zumba
pilates
plavání
AJ + ŠJ
YouCat
studentská mše sv.
večerní modlitba

Počet akcí Počet účastníků
26
177
3
12
23
116
21
46
23
91
3
166
13
76
14
113
8
20
individuálně
86
57
144
27
31
10
53
60
135

Průměr
6,81
4
5,04
2,19
3,96
5,72
5,85
8,07
2,5
10
2,53
1,15
5,3
2,25

Spolupráce s dalšími subjekty
Při zajišťování volnočasových programů KDS aktivně spolupracuje především s občanským
sdružením Černouličnický klub.
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 v rámci schválené doplňkové činnosti). Již několikátý rok se daří zprostředkovat
pro ubytované studentky služby dobrovolníků u neziskových organizací.
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Spolupráce se školami a školskými zařízeními
Název školy/školského zařízení

Druh spolupráce

Perioda

CSOŠ Bojkovice

Putování za sv. Václavem

Září

Křesťanský domov mládeže, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Praha 8
Vyšší odborná škola publicistiky,
Praha 1

Pozvání na veřejné akce KDS

Dle nabídky

Akutní poradenská služba

Dle potřeby

Dívčí katolická škola, Praha 8
Církevní domov mládeže Petrinum,
Brno
PDG UK, M. D. Retigové 4, Praha 1
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Holečkova 4, Praha 5

Zajišťujeme stravování
studentům a pedagogům
Výměna zkušeností
a postřehů vychovatelek
Výměna zkušeností
a postřehů
Exkurze posluchačů
celoživotního vzdělávání
v oblasti pedagogických věd
Odborný výcvik 2 žákyň

Pět dní v týdnu
Květen
Únor
Únor
Září - červen

Spolupráce s neziskovými organizacemi
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 k duchovním
rozhovorům. Dále se rozvinula spolupráce s Dominikánskou 8, kam občasně chodíme na kulturní
večery či diskuse. Nově také vznikla spolupráce s Augustiniánskou farností, kde mají děvčata
možnost rozvíjet svoje jazykové schopnosti, zvláště v angličtině a španělštině.

Hospodaření
Využití domova mládeže v době školních prázdnin
V době letních prázdnin, tj. v červenci a srpnu 2013, domov mládeže nabízel své prostory
pro turistické ubytování. Tento rok však omezeně kvůli opravám v domě (více viz níže). V druhé
polovině srpna pak proběhl generální úklid a technická příprava domu na školní rok 2013/14.

Opravy domu, inventář
Během školního roku jsme pořídili dalších 24 nových válend. Na 2. patře jsme pořídili nové
funkční garnýže v podobě konzol. V květnu jsme opravovali prosakování vody z trubek v kuchyni, což
nakonec skončilo havárií a deštěm ze stropu. Další havárie se stala v červnu v hlavní odpadové rouře.
Během letních prázdnin proběhla plánovaná renovace elektroinstalace v celém domě. Díky
měřením v únoru jsme nemuseli měnit elektrické vedení v celém domě, ale pouze v části třetího
patra. Během července byly vyměněny rozvaděče v celé budově, nataženo nové měděné elektrické
vedení na třech pokojích a knihovně, nainstalováno nové osvětlení na toaletách a chodbách. Veškeré
finanční náklady hradil zřizovatel KDS.
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V srpnu proběhla rekonstrukce knihovny: položilo se nové lino, pořídily se nové police
na knihy, tři nové LCD monitory a jeden nový počítač. Pro upevnění WiFi signálu byla rozdělena síť
a pořízeny dva nové switche. Knihovna byla hrazena z účelového daru od slečny Gabriely Cristea.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V letošním školním roce kontrola ČŠI nenavštívila naše školské zařízení. Poslední kontrola
České školní inspekce z Pražského inspektorátu proběhla ve dnech 20. - 22. 5. 2008. 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.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Žádná jiná další kontrola v tomto školním roce neproběhla.

V Praze dne 20. listopadu 2013

Mgr. Jarmila Prášková
ředitelka KDS – DM a ŠJ, š.p.o.
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