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Identifikační údaje
Zařízení:

Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna (dále 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 ženy – řádové sestry spolu s civilními vychovatelkami. Jsou zde tři
kmenové vychovatelky, z nichž každá má na starost jedno patro, tj. průměrně 28 děvčat. Nabízejí
děvčatům také možnost navštěvovat kroužky, které vedou. Pro některé odborné kroužky jsou
zaměstnáni i externí pedagogové či zapojeni někteří provozní pracovníci KDS.
V letošním roce došlo k výrazným personálním změnám. Byla jmenována nová ředitelka DM,
změnilo se obsazení recepce, vychovatelny a částečně i kuchyně.

Počty pracovníků v KDS během školního roku mimo hlavní prázdniny
Ředitelka +
administrativa

Pdg personál
(vychovatelky)

Externí
(pdg)
keramika
+ kaplan

Školní jídelna
(kuchařky +
hospodářka )

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci

Celkem osob

2 os

3 os

2 os

4 os

3 os

1 os

11 x DPP

26 os z toho

1 x HPP/1 úv

2 x HPP/1úv

1 x DPP

1 x HPP/1 úv

1 x HPP/
0,7 úv

1 x DPP

3 x HPP/
1 úv

2 x HPP/
1 úv

1 x HPP/
0,75 úv

1 x HPP/
0,5úv

1x
HPP/
0,5 úv

13 x HPP
z toho
3 x HPP/
zkrácený úv
13 x DPP

Další vzdělávání pracovníků KDS
Kurz / seminář / školení

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Konference ředitelů církevních škol
a školských zařízení

1

Sekce církevního školství ČBK

Krizová intervence

1

Remedium

Škola a emoce

1

Descartes, v.o.s.

Kurz paličkování

1

VSUR

Nové metody a tvorba her

1

NIDV
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Knihovnický kurz - Evergreen

4

JABOK

DPS

1

UPRPŠ UK

Hygienické minimum pro kuchařky

2

Jídelny, VIS Plzeň

Seminář mzdové účetní

1

Odborconsult

Seminář Personální a mzdová oblast 2015

1

Odborconsult

Údaje o ubytovaných studentkách
Vybavení domova mládeže
počet
Počet ložnic celkem

25

2 lůžkových

7

V3 lůžkových

4

z toho 4 lůžkových

13

5 lůžkových

1

Společenské místnosti a klubovny

3

Počty ubytovaných studentek podle typu školy a zřizovatele (stav k 31. říjnu 2014)
TYP školy ►

Konzervatoř

Vyšší
odborná
škola

Celkem

2

8

4

75

1

1

0

2

4

Soukromý

2

0

0

1

3

Celkem

64

3

8

7

82

Střední
škola

Gymnázium

MHMP

61

Církevní

Zřizovatel ▼

Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok)
- počet žádostí celkem: 86
- z toho přijatých:87, nepřijatých: 1
- důvody nepřijetí studentek: naplněná kapacita
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku
- změna studia:4
- v Praze na praxi: 2
6
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-

nepodmíněně vyloučena: 1
změna osobní situace: 5

Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2013/14 bylo celkem ubytováno 86 studentek z 22 typů škol, jejichž
zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, církev nebo soukromý subjekt.

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 divadelních představení: La Traviatta, Blázen František, Princ Bajaja;
filmových představení: Tři bratři, Příběh Marie, Philomena, Hořící keř, Stoletý stařík; hudebních
představení: Vivaldiano, Křídlo na Vltavě; výstav a prohlídek: Strahovská knihovna, Czech press Photo,
Andy Warhol, Svět, který měl zmizet, Signal life, Terakotova armáda; přednáška: O ústní hygieně;
wokshop: Maria. V rámci videoklubu Vystřelený šíp mohly děvčata zhlédnout film: Zlodějka knih,
Příběh Marie a Hořící keř. Tradičně jsme na začátku a na konci školního roku naštívili ZOO, vypravili se
na šlapadla na Vltavu a obdivovali jsme Křižíkovu fontánu.
Do kulturního profilu řadíme také poznávání Prahy z blízka – Toulky Prahou. Tento školní rok
jsme objevovali večerní Prahu, Hradčany a uličky Malé Strany.
Nově jednou za měsíc byla otevřená v prostorách jídelny čajovna, která dostala název JoKaMi.
Děvčata zde mohla ochutnat kvalitní čaj, posedět s kamarádkami a zahrát si společenskou hru.

Kreativní profil
Letos byl o keramiku takový zájem, že se musely vytvořit dvě skupinky. Děvčata si zkoušela
nejen zdobit již předchystané výrobky, ale také točit na hrnčířském kruhu.
V kroužku Přástky si děvčata ušila povlak na polštář, vyráběla podložky pod čajovou konvičku
pro nově otevřenou čajovnu JoKaMi, batikovala závěsy taktéž do čajovny a své osobní věci – trička a
tašky přes rameno. Zkoušela vyrobit vánoční koule ze stuh a upletla si šály pomocí rukou. Toto
setkání si připravila jedna ze studentek.
Využíváme také našeho ústředního rozhlasu – vysíláme místní rádio Černobýl. Děvčata mají
možnost vyzkoušet si roli hlasatele nebo výběr a mixáž hudby. Slyšet pak můžete zprávy o tom, co se
bude dít v domově v následujícím týdnu, seznámit se s daty zajímavých výročí, popřát si navzájem
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k svátkům a narozeninám. Na závěr většinou nechybí pohádka nebo příběh.
Velký zájem byl letos o kroužek Paličkování. Vystřídala se v něm děvčata z nejrůznějších škol.
Některá vydržela do konce roku, jiná to chtěla alespoň zkusit. Pravidelně docházející studentky se
naučily základní vzory plátno a polohod, ale dostaly se také ke vzorům složitějším a práci s gympou.
Navštívily nás také známé krajkářky – paní Domanjová a paní Mašková, které děvčata povzbudily ke
tvoření a předaly zkušenosti s paličkováním lístkoviny. Bylo to moc milé setkání.
Pokračovalo se v zájmovém zpívání Bernie-Bandu, který zpěvem z Taize doprovázel mše svaté
pro studentky. Nechyběla kytara a flétna a přibylo violoncello.
Nechyběl ani dramatický kroužek Škopek. Hrála se celkem dvě představení: Romeo a Julie a
O zvířátkách.

Sportovní profil
Děvčata využívala denně nejen naši miniposilovnu, ale také chodila plavat do bazénu
v Riegrových sadech.

Jazykový profil
Letos se vytvořila skupinka děvčat se zájmem o anglickou konverzaci. Společně navštěvovala
Aj speakování v našem domě a připravovala se na maturitu.

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, chodil tančit, hrál basketbal či závodně florbal.

Duchovní profil
Docházel k nám spirituál P. Jiří Ptáček MiC, který sloužil 1x měsíčně studentskou mši svatou.
Děvčata využívala možnosti ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Společně jsme se modlili za
potřeby děvčat při studenských mší svatých, ze začátku roku jsme měli pravidelnou večerní modlitbu,
ze které se vyvinula čtvrteční adorace za doprovodu zpěvů z Taize. Putovali jsme do Staré Boleslavi,
v adventním čase pak do katedrály na ranní roráty. V době postní jsme vyšli na křížovou cestu na
Petřín. Děvčata měla také možnost setkat se neformálně se sestrami v rámci setkávání Pod lampou a
zeptat se sester, na co chtěla.
Na seznam pravidelných aktivit pořádaných KDS je možno nahlédnout v uvedené tabulce:
Název
kultura
toulky Prahou
přástky
paličkování
keramika
Škopek
Bernie-Band
fotokroužek
rádio Černobýl

Počet akcí Počet účastníků
25
135
2
6
7
14
40
128
16
159
16
60
10
16
5
18
23
31
8

Průměr
5,40
3,00
2,00
3,20
9,94
3,75
1.60
3,60
1,35
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plavání
AJ speakování
křížová cesta na Petřín
Pod lampou
studentská mše sv.
Taize adorace

21
22
1
1
10
26

136
65
3
3
64
13

6,48
2,92
3,00
3,00
6,40
2,00

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.

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

Pozvání na veřejné akce KDS

Dle nabídky

Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Praha 8

Akutní poradenská služba

Dle potřeby

Vyšší odborná škola publicistiky,
Praha 1

Zajišťujeme stravování
studentům a pedagogům

Pět dní v týdnu

JABOK

Evergreen, příležitostné
pozvánky na akce

Dle nabídky

DKŠ Kolín

Účast v porotě na soutěži

Dle nabídky

Základní škola sv. Voršily

Zajišťujeme stravování
některým pedagogům

Dle potřeby

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.
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Hospodaření
Využití domova mládeže v době školních prázdnin
V době letních prázdnin, tentokrát kvůli rekontrukci (více viz. níže) pouze v červenci 2014,
domov mládeže nabízel své prostory pro turistické ubytování. V druhé polovině srpna pak postupně
probíhal generální úklid a technická příprava domu na školní rok v těch prostorách domova, kde byla
již rekontrukce dokončena.

Knihovna
Během prázdnin díky zaměstnancům a brigádníkům došlo k překlopení záznamů všech knih
v knihovně KDS do nového knihovnického systému Evergreen. Vše proběhlo za velké spolupráce
s knihovnou Jabok.

Opravy domu, inventář
Během podzimu - měsíce října, listopadu a prosince, se stalo několik havárií vody, kdy
praskalo potrubí cirkulace teplé vody. Tyto havárie pokračovaly na přelomu roku, na konci února a
v měsících květnu a červnu. Z těchto důvodů se již na podzim začala plánovat celková rekonstrukce
vodoinstalace. S rekonstrukcí se začalo 21.2. 2015. Během rekontrukce se na třech pokojích doplnila
toaleta, na dvou pokojích se z malé místnosti za pokojem udělal sprchový kout. Do všech koupelen se
pořídily nové koupelnové doplňky. V domě proběhla částečná výměna žárovek za LED žárovky
(v sociálních zařízeních a koupelnách děvčat). Během rekontrukce se na chodbách pořídily nové
minerální podhledy s novými LED svítidly. Ve sklepě se pořídil nový ohřívač na teplou vodu. Proběhly
zásadní úpravy v keramické dílně tak, aby se zvětšil pracovní a úložný prostor. Na 3. a 4. patře se
namontovaly nové funkční garnýže v podobě konzol. Posílil se signál Wifi v celém domě pořízením
WiFi routerů. Ke konci školního roku se podařilo pořídit nové lůžkoviny pro všechna děvčata.

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 kontrola v tomto školním roce neproběhla.

V Praze dne 20. září 2015

Mgr. Petra Kleinwächterová
ředitelka KDS – DM a ŠJ, š.p.o.
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