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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. Jordána Petra Kleinwächterová OP

Zástupce ředitele:

Jana Šanderová

Rada špo:

Mgr. Vojtěcha Jindřiška Beránková OP
PharmDr. Miriam Helena Hřebačková OP
Mgr. Bedřiška Marie Neradová 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.
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Domov poskytuje studentkám středních a vyšších odborných škol ubytování, celodenní
stravování a vzdělávací služby. Snažíme se vytvářet domácí prostředí vzájemné důvěry, rodinnou
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. Děvčata
mají možnost setkávat se se svou patrovou vychovatelkou při pravidelných obchůzkách, nebo
s ostatními vychovatelkami na vychovatelně. Prostor pro neformální setkání je také v rámci kroužků,
které vychovatelky děvčatům nabízejí. Pro některé odborné kroužky jsou zaměstnáni i externí
pedagogové či jsou zapojeni někteří provozní pracovníci KDS.
V letošním roce došlo k výrazným personálním změnám. Byla jmenována nová ředitelka,
z části se změnilo obsazení vychovatelny, recepce a kuchyně.

Počty pracovníků v KDS během školního roku mimo hlavní prázdniny
Externí
(pdg)
keramika
kaplan
AJ

Školní jídelna
(kuchařky +
hospodářka )

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci

Celkem osob

3 os

3 os

4 os

2 os

1 os

12os

os z toho

1 x HPP/1 úv

2 x HPP/1úv

1 x DPP

1 x HPP/
0,65 úv

1 x DPP

2 x HPP/
1 úv

1x
HPP/
0,5 úv

12 x DPP

1 x HPP/1 úv

3 x HPP/
1 úv

12 x HPP
z toho

Ředitelka +
administrativa

Pdg personál
(vychovatelky)

2 os

1 x DPP

1 x HPP/
0,75 úv

3 x HPP/
zkrácený úv
12 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

Kvalifikační studium pro ředitele škol a
školských zařízení

1

NIDV
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Základy práce s dítětem v krizi

1

Remedium

Jak komunikuje úspěšný ředitel

1

PAU centrum

Spisová služba

1

SŠMB

Celostátní konference pracovníků DMI

1

Školské zařízení pro DVPP
Královéhradeckého kraje

Respektovat a být respektován

2

Společnost pro mozkově kompatibilní
vzdělávání

Sociální patologické jevy

1

Descartes., v.o.s

Jak vystupovat před lidmi a zvládat sami
sebe i publikum

1

Descartes., v.o.s

Změny v daních a účetnictví

1

Odborconsult

Změny v personální a mzdové oblasti

1

Odborconsult

Školení vychovatelů

1

Školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogů

Alergeny + dietní strava

1

Dagmar Kadlecová

Seminář pro kuchařky a vedoucí jídelny –
základní informace

2

Dagmar Kadlecová

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

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2014/15
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1

Počty ubytovaných studentek podle typu školy a zřizovatele (stav k 31. říjnu 2015)
TYP školy ►

Střední
škola

Gymnázium

Konzervatoř

Vyšší
odborná
škola

Celkem

MHMP

57

3

8

6

74

Církevní

3

0

0

0

3

Soukromý

4

1

1

0

6

Celkem

64

4

9

6

83

Zřizovatel ▼

Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok)
- počet žádostí celkem: 101
- z toho přijatých: 90, nepřijatých: 11
- důvody nepřijetí studentek: zrušen zájem
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku
- změna studia: 3
- praxe: 1
- změna osobní situace: 3
- změna bydlení: 8
- předčasně ukončení školy: 1
- maturita/absolutorium: 22
Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2015/16 bylo celkem ubytováno 90 studentek z 27 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 a na začátku roku volí vlastní profilaci, která se pro ně stává
povinně volitelnou. Zároveň probíhají také spontánní či jednorázové akce.

Kulturní profil
V rámci kulturního profilu děvčata navštěvují sama nebo ve skupinkách kina, divadlo, výstavy,
koncerty, exkurze apod. Vybírat si mohou také ze společné nabídky KDS. Společně jsme si již tradičně
hráli na začátku i na konci školního roku na námořníky na lodičkách a pramicích na Vltavě. Byli jsme
na muzikálu Drákula. Vrátili jsme se do dětských let na výstavě o Večerníčkovi a společně jsme
zatleskali na představení „Mýdlový princ“ jedné z našich studentek, která je jednou ze zpěvaček
6
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tohoto muzikálu. Navštívili jsme také Národní divadlo s představením Manon Lescaut a Stavovské
divadlo s představením Amadeus. V rámci divadla Na rejdišti jsme shlédli představení muzikál Závišův
kříž, ve kterém účinkovala také jedna z našich studentek. O nástrahách, ale i výhodách sociálních sítí
jsme byli informováni v rámci workshopu „Nenechte se lapit do sociálních sítí“.
Do kulturního profilu řadíme také poznávání Prahy z blízka – Toulky Prahou. Tento školní rok
jsme vyrazili do Stromovky, na Petřín a na romantickou večerní procházku prohlídnout si nejen
Pražský Hrad, ale hlavně se kochat pohledem z něj na Prahu.
Děvčata se mohla netradičně setkat, povykládat, vypít si čaj, či zahrát hry v rámci naší čajovny
JoKaMi. Jedno ze setkání v Čajovně bylo zároveň loučením s jednou z vychovatelek - slečnou Dankou.
Nově byl zaveden do naší knihovny knihovnický systém Evergreen. Děvčata tak mohou mít
větší přehled o půjčování knih, mohou si knihy rezervovat a zároveň bylo umožněno díky systému
upozorňovat děvčata mailem, že jim končí výpůjční doba. Všechna to přivítala s nadšením.

Kreativní profil
Keramika byla letos opět pro velký zájem rozdělena na dvě skupiny. Děvčata si zkoušela nejen
zdobit již předchystané výrobky, ale také vytvořit si hrníček, či misku, uplácat z hlíny anděla a zároveň
strávit čas v příjemném povídání se s. Benedictou.
V kroužku Přástky děvčata například vyráběla růže z javorového listí, kytičky z organzy, nebo
náramky z papíru. Mohla si vyzkoušet uplést si šálu na rukou bez jehlic, uvít si svůj adventní věnec,
ozdobit svíčky voskem a zkoušet si trpělivost při tvoření Kusudama a Kanzashi kytičky.
Využíváme také našeho ústředního rozhlasu – vysíláme místní rádio Černobýl. Děvčata mají
možnost vyzkoušet si roli hlasatele nebo výběr a mixáž hudby. Slyšet tak můžete zprávy o tom, co se
bude dít v domově v následujícím týdnu, seznámit se s daty zajímavých výročí, popřát si navzájem
k svátkům a narozeninám.
V kroužku paličkování letos pokračovaly ty nejtrpělivější. Trápily jsme se s lístkovinou a
zkoušely jsme těžší vzory a výrobky, které potěšily naše nejbližší.
Nově přibyl kroužek fotografický. Děvčata pronikala do tajů slov, jako je clona, závěrka, IZO a
snažila se pochopit základy kompozice. S foťákem procházela Prahu a hledala krásu, která nebyla
vidět na první pohled.
Pokračovalo se v zájmovém zpívání Bernie-Bandu, který doprovázel hudbou zpěv při
Studentkých mších svatých.

Sportovní profil
Děvčata chodila nejen plavat do bazénu v Riegrových sadech, ale také využívala denně naši
miniposilovnu, která proběhla velkou rekonstrukcí. Pracovalo se na odstranění míry vlhkosti
posilovny, přidělala se zrcadla, přibyly některé cvičební stroje. Děvčata se mohla zapojit svou pomocí
při přípravě na rekonstrukci i při úklidu po ní. Dále děvčata chodila pravidelně běhat a v zimních
měsících cvičila netradičně – v rámci horolezecké stěny, trampolíny, apod.

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2014/15
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1

Jazykový profil
Skupinka děvčat se zájmem o zlepšení se v anglickém jazyce se scházela jednou týdně 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, flétny, chodil tančit streetdance, hrál
basketbal, házená či závodně florbal.

Duchovní profil
Docházel k nám spirituál P. Jakub Jírovec, který sloužil 1x měsíčně studentskou mši svatou.
Děvčata mohla využít možnosti ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Společně jsme se
modlili za potřeby děvčat a zaměstnanců KDS.
V období adventu jsme se setkávali v kapli u adventního věnce a skrze krátká zamyšlení jsme
se těšili na Vánoce. Zároveň jsme měli možnost strávit příjemný večer s režisérem Jiřím Strachem,
který přijal naše pozvání na akci s názvem „Advent se Strachem“.
V září jsme mohli putovat do Staré Boleslavi, v květnu do Jablonného v Podještědí.
V době postní jsme se modlili v naší kapli křížovou cestu, která byla letos netradiční –
jednotlivá zastavení nám byla přiblížena moderními hudebními videoklipy.
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 s KDS
toulky Prahou
přástky
paličkování
keramika
čajovna
Bernie-Band
fotokroužek
rádio Černobýl
posilovna
plavání
běhání
AJ
rocková křížová cesta
Pod lampou
studentská mše sv.
Adventní modlitba

Počet akcí

Počet účastníků

10
3
28
27
28
5
10
3
40

93
28
14
57
132
63
11
6
20

9,3
9,3
2
2,1
4,7
12,6
1,1
2
0,5

celkem vstupů

celkem sportovců

každý odcvičil

667
20
20
31
1
3
10
4

58
40
50
82
7
53
21
5

11.5
2
2,5
2,7
7
17,7
2,1
1,25
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Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce KDS s 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).

Spolupráce se školami a školskými zařízeními a jinými institucemi
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

Anima – terapie s. o.

Akutní poradenská služba

Dle potřeby

Krizové centrum RIAPS

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

Základní škola sv. Voršily

Zajišťujeme stravování
některým pedagogům

Dle potřeby

Kapucíni u Lorety

Pozvánky na benefiční
koncerty

Dle nabídky

Policie ČR

Preventivní program –
bezpečnost děvčat

1. čtvrtletí

Duchovně přínosnou pro KDS je fungující spolupráce s knězem farnosti Zlíchov, který pravidelně
dochází ke slavení katolických svátostí a k duchovním rozhovorům.
Dále se rozvinula spolupráce s Dominikánskou 8, kam občasně chodíme na kulturní večery či
diskuse, bratři dominikáni připravují zájemce ke svátostem.

Hospodaření
Využití domova mládeže v době školních prázdnin
V době letních prázdnin jsme byli letos otevření celý červenec a polovinu měsíce srpna.
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Ubytovávali jsme hodně velkých skupin – mladých poutníků na světové setkání se Svatým otcem
Františkem. Dům byl téměř plně obsazen. V druhé polovině srpna probíhal generální úklid, na který
jsme letos zkusili nepozvat brigádníky, ale sešla se většina zaměstnanců.

Posilovna
Během 1. čtvrtletí se nám podařilo zrekonstruovat posilovnu. Zdi se natřely sanační omítkou,
aby se omezila vlhkost v prostoru posilovny. Do posilovny byl instalován větrák, který reaguje na
množství vlhkosti. Na jednu ze stěn byly připevněny zrcadla, dokoupilo se několik cvičebních
pomůcek – např. RTX pásy, činky a stroj na zpevnění nohou. Posilovna byla slavnostně otevřena a
občerstvení tvořily müsli tyčinky. Děvčata se měla možnost zapojit do návrhů změn, do přípravy
k rekonstrukci i do úklidu po ní.

Knihovna
Během loňských 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. Od září se nám podařilo půjčovat knihy v tomto novém systému. Jak
pedagogové, tak děvčata jsou z Evergreenu nadšeni díky jeho jednoduchosti, intuitivnosti a
usnadnění práce. Zároveň došlo k úpravě prostoru na knihovně – bylo přidáno křesílkové posezení.

Další opravy domu, inventář
Během podzimu se dodělala rekonstrukce koupelen, včetně výměny koupelnových doplňků.
Opravoval se osobní i nákladní výtah. Byla provedena revize a seřízení větrání sociálního zařízení –
vzduchotechniky, vyřešila se hlučnost vzduchotechniky do pokoje 13. Proběhla výměna vodoměrné
sestavy. Na 2. patro byla jako dar přijata lednička pro studentky. Byla pořízena schránka důvěry a
nástěnný informační koberec. Upravil se prostor recepce – byla instalována závěsová zástěna. Došlo
k prostorové úpravě jednoho z pokojů pro snadnější manipulaci s dveřmi koupelny a na dva pokoje
byly dodány dřevěné zástěny mezi postele.

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 9. 11. 2016

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

Advent se Strachem

Čajovna JoKaMi ze zákulisí

Fandíme hokeji

Celodomovní fórum

Přednáška Dentální hygiena

Loučení před prázdninami
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Dominikánská 8

Hrajeme na dudy

Hrajeme hry na vychovatelně

Tři králové na návštěvě v keramice

Workshop o sociálních sítích

Vyrábíme růže z listí javorů
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Lodičky na Vltavě

Výprava do Národního divadla

Nová lednička

Lodičky na Vltavě

Ovo-tečka

Výměna lůžkovin
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Plesová sezóna na vychovatelně 

Otevření rekonstruované posilovny

Otevření rekonstruované posilovny

Schránka důvěry

Na pokoji sněží

Toulky Prahou
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Tři Králové

Na výstavě Večerníček

ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU…

