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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
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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
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 svou patrovou vychovatelkou při pravidelných obchůzkách, nebo
s ostatními vychovatelkami na vychovatelně. Prostor pro neformální setkání je také v rámci kroužků,
které vychovatelky podle svých možností děvčatům nabízejí. Pro některé odborné kroužky jsou
zaměstnáni i externí pedagogové či jsou zapojeni někteří provozní pracovníci KDS.
V tomto školním roce jsme nově stanovili patrony našeho domova, a to blahoslaveného Piera
Giorgio Frassatiho a blahoslavenou Júlii Stanislavu Rodzinskou. Oba patřili do dominikánské rodiny.
Pier, student, organizátor katolické mládeže, vášnivý horolezec, plný lásky k chudým, zemřel ve 24
letech, kdy se pravděpodobně nakazil od nemocných v útulcích, kde jim obětavě sloužil. Júlie,
dominikánka, učitelka dětí zvláště těch nejchudších, která v období 2. světové války vyučovala polský
jazyk, náboženství a historii. Zemřela v koncentračním táboře, kde sloužila nemocným, od kterých se
nakazila. Svěřujeme jim náš dům a všechno naše snažení.
Došlo také k několika personálním změnám, a to jak na recepci, tak v kuchyni, tak v kanceláři.
Nově jsme do našeho týmu vzali účetní firmu.
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Počty pracovníků v KDS během školního roku mimo hlavní prázdniny
(včetně všech nově nastupujících)
Externí
(pdg)
keramika
kaplan
Toulky

Školní jídelna
(kuchařky +
hospodářka )

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci

Celkem osob

4 os

3 os

5 os

5 os

1 os

13 os

1 x HPP/1 úv

1 x HPP/1úv

1 x DPP

1 x HPP/
0,8 úv

1 x DPP

1 x HPP/
1 úv

1 x HPP/
0,75 úv

1 x HPP/
1 úv

1x
HPP/
0,5 úv

11x DPP

1x HPP/1 úv
do
27.3.2017

4 x HPP/
1 úv

17 x HPP
z toho

Ředitelka +
administrativa

Pdg personál
(vychovatelky)

3 os

1 x HPP/0,5
úv od
23.3.2017

1 x DPP

1 x HPP/
0,95 úv

2x DPČ

8 x HPP/
zkrácený úv
15 x DPP

1x HPP/
0,9 úv

1 x HPP/
0,9 úv

2x DPČ

1 x HPP/
0,9 úv
1x DPP

Další vzdělávání pracovníků KDS
Kurz / seminář / školení

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Konference ředitelů církevních škol
a školských zařízení

1

Sekce církevního školství ČBK

Jak na šablony?

1

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola
pedagogická

Cesty spolu – Společně proti šikaně

4

NIDV

Jak komunikuje úspěšná učitelka

1

Centrum přátel aktivního učení

Jak zvládnout krizi

1

Descartes

Školení první pomoci

7

MUDr. Sládková (Alfa Clinic)

BOZP

2

Ing. Karel Bína

Nové trendy v moderním vaření

1

Jídelny. cz
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Krajská konference hromadného
stravování

1

Jídelny.cz

Seminář pro kuchařky a vedoucí jídelen +
proškolení zaměstnanců jídelny

2+2

Dagmar Kadlecová

Personální a mzdová problematika

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 2016)
TYP školy ►

Konzervatoř

Vyšší
odborná
škola

Celkem

6

10

4

78

9

1

0

2

12

Soukromý

0

1

0

0

1

Celkem

67

8

10

6

91

Střední
škola

Gymnázium +
akademie

MHMP

58

Církevní

Zřizovatel ▼

Přešli jsme na nový způsob přihlašování. Přihlašovací dokumenty se skládají s přihlášky, která
obsahuje pouze základní údaje, a smlouvy. Při nástupu k ubytování se podepisuje dodatek ke
smlouvě, kde jsou obsaženy další údaje uchazeče, potřebné do školní matriky.

Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok)
- počet žádostí celkem: 102
- z toho přijatých: 91, nepřijatých: 11
- důvody nepřijetí studentek: zrušen zájem, neúplné přihlašovací dokumenty
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku
- změna studia: 2
6
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-

praxe: 2
změna bydlení: 13
maturita/absolutorium: 15
________________________
letní prázdniny: 59

Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2016/17 bylo celkem ubytováno 91 studentek z 25 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 navštěvovala sama nebo ve skupinkách kina, divadlo,
výstavy, koncerty, exkurze apod. Vybírat si mohla také ze společné nabídky KDS, která byla letos
mimořádně pestrá a nápaditá. Rok jsme zahájili jako každoročně lodičkami po Vltavě. Letos se s námi
studentky mohly vydat na komponované večery o K. H. Máchovi s názvem Obrazy ze života mého
nebo o P. Gauginovi, který se nazýval Zkazky barbarů. Děvčata tak mohla zábavnou a netradičné
formou doplnit své vědomosti a znalosti nejen k maturitním zkouškám. Účastnili jsme se festivalu
SignalLight. Shlédnout jsme mohli divadelní představení V rytmu swingu buší srdce mé, Mnoho
povyku pro nic, Tramvaj do stanice Touha a Kazimír a Karolína, ve kterém hrála naše bývalá
studentka. Navštívili jsme několik koncertů: Umění dvaceti prstů, Mozart na poště, Felix Mendelsohn
Bartholdy – Eliáš, Musica cum Gaudio – Il Fato Tiranno. Shlédli jsme několik výstav a mohli jsme
obdivovat díla a um některých známých umělců, nebo nadšenců: Nekonečno Jana Kaplického,
Magické vikýře Play, Motýli ve Fata Morgáně, Adolf Born a Anderle. V kině jsme byli společně na
filmu Anděl Páně2, Jackie a Psi Páně. V rámci Večerů pod lampou děvčata mohla diskutovat s bratry
Hyacintem OP a Hycintem OPraem o životě, o tom, co je zajímá. V rámci přednášek nabízených
nemocnicí Pod Petřínem na téma pornografie a antikoncepce se studentky mohly zamýšlet nad
tématy, o kterých se moc nemluví. Nově jsme objevili tzv. divadlo v kině a účastnili jsme se přenosů
divadelních představení z divadel v Anglii. Okouzlil nás Hamlet, ale i Rosenkrantz a Guildenstern jsou
mrtvi. Zúčastnili jsme se také vernisáže fotografií, kde své fotky vystavovaly studentky z našeho
fotografického kroužku Skrz čočku.
Do kulturního profilu řadíme také poznávání Prahy z blízka – Toulky Prahou. Studentky prošly
a dostaly se na místa, o kterých se jim ani nezdálo. Zahájily podrobnou noční procházkou Prahou. Se
sl. Martinou navštívily Residenci maltézských rytířů a kostel Panny Marie pod řetězem, Arcibiskupský
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palác, odkud měly možnost pozorovat Prahu ze střechy a vidět ji ještě jinak. Dostaly se do krypty pod
kostel Panny Marie Vítězné, známe také jako Pražské Jezulátko a dověděly se něco o pohřebních
ritech. Navštívily Archiv hl. m. Prahy, Filosofickou fakultu a její novou knihovnu, mávaly ám z věže
Svatovítské katedrály a zakončily rok na Petříně.
Děvčata se mohla netradičně setkat, povykládat, vypít si čaj, či zahrát hry v rámci naší čajovny
JoKaMi. Letos se ozvláštnila svou náplní, čekal na ně třeba speciální vánoční punč nebo ledový čaj.
Zaposlouchat se a debatovat nad životem mohly nad myšlenkami literárního autora Fulghuma.
V naší knihovně, kde už rok běží nový knihovnický systém Evergreen, si studentky mohly
půjčovat knihy a debatovat s vychovatelkou.

Kreativní profil
Keramika letos probíhala pro dvě skupiny. Děvčata se naučily vyrobit andělky na zeď, tři krále
a ovečky do betléma, adventní keramický věnec, svícen v podobě slepice a ptáčky Luskutáky.
V kroužku Přástky si letos studentky mohly vyrobit drhané náramky, sádrové masky, srdíčka
z ruliček papíru, mohly si zkusit pracovat s papírem a vytvořit ozdoby na vánoční stůl nebo
patchworkové koule na vánoční stromeček. Zkusily si plstění, tvořili havajské věnce na Ovotečku a
drátovaly kamínky nebo malovaly tašky.
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 děvčata začala už složitější vzory a obrázky. Naučila se sama
navrhnout si podvinek pro své dílo a rozvrhnout si způsob paličkování.
Pokračoval kroužek fotografický. Nejen že si studentky mohly vyzkoušet práci s lupou před
objektivem, ale také prožily týden odpoledního focení s fotoaparátem Flexaret a následné vyvolávání
filmů a dělání fotek v provizorní fotokomoře. Každá si mohla odnést své vlastní černobílé fotografie.
Pokračovalo se v zájmovém zpívání Bernie-Bandu, který doprovázel hudbou zpěv při
Studentkých mších svatých na violoncello, housle, klavír a flétny.

Sportovní profil
Děvčata chodila nejen plavat do bazénu v Riegrových sadech, ale také využívala denně naši
miniposilovnu. Dále děvčata chodila pravidelně běhat a v zimních měsících cvičila netradičně –
v rámci horolezecké stěny, trampolíny, apod.

Sociální profil
Po delší době se otevřel profil sociální. Během roku čtyři studentky chodily pravidelně číst
otci Tomášovi, který velice špatně vidí. Děvčata chodila nadšená, taky proto, že poznala, že dávat je
krásnější, než jen dostávat.

Jazykový profil
Skupinka děvčat se zájmem o zlepšení se v anglickém jazyce se scházela jednou týdně v
našem domě a připravovala se na maturitu.
8
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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 flétnu, klavír. Další studentky navštěvovaly Klub
mladého diváka, nebo samy hrály v divadelním představení. Ze sportovních aktivit navštěvovaly
fitness, poledance, alpinning a florbal. Jedna ze studentek se zdokonalovala v německém jazyku.

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.
Po celý rok jsme se pravidelně scházeli jednou týdně u večerní modlitby, při které jsme se
něco nového dovídali o našich dvou patronech domu – blahoslavené Julii a zvláště blahoslaveném
Pieru Frassati. V privilegovaných dobách – v době adventní a postní jsme se setkávali nad Písmem
svatým, modlili se Lectio divina a vzájemně jsme se obohacovali sdílením se o životě s Hospodinem.
V době adventní jsme vyrazili na Roráty do Katedrály. Křížovou cestu v době postní jsme se modlili
nad obrázky Milivoje Husáka.
V květnu jsme putovali ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí.

Multiprofil
Letos měla děvčata možnost kombinovat profily mezi sebou a vybrat si tak opravdu podle
svého zaměření přesně na míru profil, který jim bude vyhovovat, při kterém si odpočinou a který pro
ně bude přínosem. Děvčata nejčastěji kombinovala kulturní profil se sportovním, nebo paličkování
s keramikou.

Seznam pravidelných aktivit
Na seznam pravidelných aktivit pořádaných KDS je možno nahlédnout v uvedené tabulce:
Název

Počet akcí

Počet účastníků

Průměr

kultura s KDS

27

97

3,59

toulky Prahou

8

54

6,75

přástky

17

59

3,47

paličkování

30

50

1,67

keramika

24

93

3,88

6

50

8,33

Bernie-Band

10

33

3,3

fotokroužek

8

27

3,38

běh do schodů

1

14

14

29

70

2,41

čajovna

AJ
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křížová cesta

1

3

3

U adventního věnce

4

11

2,75

Pod lampou

1

6

6

studentská mše sv.

10

36

3,6

čtení o. Tomášovi

28

52

1,86

modlitba

19

45

2,37

Počet vstupů Zapsáno studentek

Počet vstupů /osobu

posilovna
plavání

1407

49

28,71

12

5

2,4

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

DM DKSŠ Karlín

Výměna zkušeností
pedagogů

Duben

Pozvání na veřejné akce KDS
Křesťanský domov mládeže, Praha 2

Možnost ubytování v době
jarních prázdnin Prahy 1-5

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
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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

Další spolupráce
Duchovně přínosnou pro KDS je fungující spolupráce s knězem farnosti Zlíchov, který pravidelně
dochází ke slavení katolických svátostí a k duchovním rozhovorům. Spolupráce probíhala také mezi
farností Panny Marie Sněžné, kdy jsme byli bratry františkány zváni na různé akce, bratři připravovali
některé studentky ke svátostem.
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.
Ubytovávali jsme hodně velkých skupin – mladých poutníků, kteří putovali na světové setkání se
Svatým otcem Františkem do Krakova. Dům byl téměř plně obsazen. V druhé polovině srpna probíhal
generální úklid, na kterém se sešla většina zaměstnanců.

Další opravy domu, rekonstrukce a inventář
V listopadu jsme v rámci doplňkové činnosti začali používat EET a museli jsme se poprat
s mnoha nepříjemnostmi, které s sebou elektronická evidence tržeb přinesla.
Podařilo se nám rozjet nové webové stránky, které informují o konkrétních událostech života
domova, a ubytovaní spolu sezájemci o ubytování zde mohou najít všechny informace, které se týkají
přihlašování a života v domě. Na webových stránkách funguje rezervační formulář, který usnadňuje
práci recepčních Hostelu KDS v rámci doplňkové činnosti KDS.
Do všech pokojů byly zakoupeny nové kvalitní židle. Na pokoje Hostelu byly pořízeny jídelní
sety. Byly vymalovány hostelovské pokoje a místnost pro Obchůdek. Děvčatům bylo zakoupeno nové
povlečení.
Proběhla celková rekonstrukce IT sítě, z několika návrhů byl vybrán projekt řešeni wifi a LAN
sítě v celém domě. Bylo nainstalováno 17 nových routerů, byla zřízena serverovna s rackovou skříní
s vlastním síťovým zařízením fairwall. Dosavadní rychlost internetového připojení se tím zvýšila téměř
desetkrát. Zároveň začala komunikace s firmami, které nabízejí internetové připojení.
V jarních měsících začalo zlobit ústřední topení. Po dvou haváriích muselo dojít k výměně
všech topných těles, které byly v havarijním stavu. Po té proběhlo čištění topení v celém domě. V létě
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jsme také řešili havárii kotelny a museli jsme nechat vyměnit část elektronického zařízení pro provoz
kotelny. Během druhého pololetí jsme museli řešit protečení několika vaniček, které musely být
nahrazeny novými.

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
Při kontrole pražské správy sociálního zabezpečení 16. 3. 2017 za období 1. 3. 2014 až 31. 1.
2017 nebyly shledány žádné nedostatky.

V Praze dne 9. 11. 2017

Mgr. Petra Kleinwächterová
ředitelka KDS – DM a ŠJ
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