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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 1610/14, 110 00 Praha 1 

Kontakty:  http://kds.op.cz 

 tel:   224 934 496  

 @:  info@kds.op.cz 

dat. schránka: g2tr7gt 

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 / Mgr. Guzmana Jana Valentová OP 

Zástupce ředitele: Jana Šanderová 

Rada ŠPO: Mgr. Pavlína Marie Kašparová OP 

Mgr. Jarmila Bernadeta Prášková OP 

Mgr. Hana Dominika Kubíková 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 

Řádové sestry spolu s civilními vychovatelkami tvoří pedagogický personál. Působily zde čtyři 

vychovatelky, z nichž každá má v opatrovnictví po celý školní rok jednu výchovnou skupinu, 

tj. průměrně se jedná o 21 studentek.  

Studentkám je umožněno se neformálně setkávat se svou patrovou vychovatelkou v průběhu 

pravidelných obchůzek, na schůzkách výchovných skupin, workshopech nebo na vychovatelně 

s ostatními vychovatelkami. Neformální setkávání také probíhají prostřednictvím zájmových kroužků, 

které vychovatelky spolu s externími pedagogickými pracovníky KDS nabízejí.  

Na v průběhu roku došlo k několika personálním změnám, a to na vychovatelně a ve školní 

jídelně. 

Počty pracovníků v KDS během školního roku mimo hlavní prázdniny  
(včetně všech nově nastupujících) 

Ředitelka + 

administrativa 

Pdg personál 

(vychovatelky) 

Externí 
(pdg) 
keramika  
diskusní 
čeština 

Školní jídelna 

(kuchařky + 

vedoucí šk. 

jídelny) 

Recepce, 

doplňková 

činnost 

Údržba 

Brigádníc

i (úklid a 

noční 

vrátné) 

Celkem osob 

2 os 

1 x HPP/       1 

úv 

1 x VPP/   0,3 

úv 

 

4 os 

1 x HPP/    1úv 

1 x HPP/    0,7 

úv 

2x HPP 
0,7 úv 

3 os 
3 x DPP 
 
 

5 os 

3 x HPP/    1 

úv 

1 x HPP/ 0,75 

úv 

1 x DPP 

2 os 

1 x HPP/ 1 

úv 

1x HPP/ 

0,95 úv 

 

1 os 

Fakt. 

živnoste

ský list 

8 os 

7 x DPP 

1 x DPČ 

12x HPP z toho  

 6 x HPP/ 

zkrácený úv 

12 x DPP 

1 x DPČ 
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Další vzdělávání pracovníků KDS 

Kurz / seminář / školení Počet 

účastníků 

Vzdělávací instituce 

Koučování a monitoring ve škol. 

zařízeních  

1 Národní pedag. institut ČR 

Konference církevních škol 1 ČBK 

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci 1 Národní pedag. institut ČR 

Osobnostně sociální rozvoj – 

komunikační typologie pro pedagogy 

2 Počítačová služba s.r.o. 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 

syndrom vyhoření  

1 Zřetel s.r.o. 

Úvod do motivačně intervenční práce 

s dospívajícími  

2 Zřetel s.r.o. 

Efektivní komunikace u pedagogů 1 Zřetel s.r.o. 

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti 1 Zřetel s.r.o. 

Osobnostně sociální rozvoj – time 

management pro pedagogy 

1 Počítačová služba s.r.o. 

Školení grafiky 2 ČBK 

Seminář pro kuchařky a vedoucí ŠJ 2 p. Kadlecová 

Digitální technologie 21. století  1 Národní pedag. institut ČR 

 
Obě pololetí byla ovlivněna vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky kvůli pandemii 
Covid-19. 
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Údaje o ubytovaných studentkách 

Vybavení domova mládeže 

 počet 

Počet ložnic celkem 25 

 
Z toho 

2 lůžkových 7 

3 lůžkových 4 

4 lůžkových 13 

5 lůžkových 1 

Společenské místnosti a klubovny 3 

 

 

 
Počty ubytovaných studentek podle typu školy a zřizovatele (za celý školní rok) 

TYP školy ► 
Střední 

škola 

Gymnázium + 

akademie 
Konzervatoř 

Vyšší 

odborná 

škola 

Celkem 
Zřizovatel ▼ 

MHMP 50 7 11 2 70 

Církevní 3 0 0 1 4 

Soukromý 5 0 6 0 11 

Celkem 58 7 17 3 85 

 
 
Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok) 

- počet žádostí celkem: 130 
- z toho přijatých: 85, nepřijatých: 45 
- důvody nepřijetí studentek: zrušen zájem, neúplné přihlašovací dokumenty, naplněná 

kapacita DM 
 

V průběhu školního roku zažily studentky 2x přechod na distanční formu studia kvůli 

pandemii Covid-19. Po návratu žáků do škol se však naše studentky do KDS nevrátily, z důvodu 

rekonstrukce jim bylo sjednáno náhradní ubytování (Křesťanský domov mládeže – 24 děvčat, 

Jabok – 5 děvčat, OP hostel – 20 děvčat, Pobřežní – 1 studentka, Husova – 5 studentek). 

 
Další údaje o ubytovaných 

Ve školním roce 2020/21 bylo celkem ubytováno 85 studentek z 29 druhů škol, jejichž 

zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, církev nebo soukromý subjekt.  
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Aktivity a ŠVP domova mládeže 

Ve školním roce 2020/2021 jsme s nadějí na návrat běžného provozu. Z důvodu další vlny nemoci 
Covid19 jsme ale plně fungovali jen v září. Září je vždy plné administrativních a organizačních věcí 
a volnočasové aktivity se rozjíždí až na přelomu září a října. Nicméně i tak jsme stihli pro děvčata 
uspořádat alespoň: 
 
Bezpečnostní workshop, ve kterém se děvčata z úst paní policistky dověděly o bezpečnosti nejen na 
ulicích. Workshop byl primárně určen studentkám 1. ročníků, ale účastnily se ho i studentky vyšších 
ročníků. 
 
V září jsme se tradičně společně vypravili na lodičky. Plavbu na šlapadlech po Vltavě si užívalo 
22 studentek spolu se sestrou Anežkou a slečna Bety. 
  
Toulky Prahou se stihly uskutečnit jednou. 5 studentek společně se slečnou Bety navštívilo a prohlédlo 
si Arcibiskupský palác. 
 
Během času, kdy děvčata mohla být v KDS, fungovala knihovna. Děvčata využívala možnosti půjčovat 
si knihy povinné školní i zájmové literatury. 
 
Některé ze studentek využili nabídku dopomoci se studiem, zvláště předmětu matematiky a českého 
jazyka. 

 
Chtěli jsme děvčatům ukázat, že na každou z nich myslíme. Proto každá z vychovatelek napsala ručně 
psaný dopis pro každou studentku své výchovné skupiny. K dopisu jsme přiložili i Adventní check list. 
Dopis měl u holek pozitivní ohlas. Některé z nich nám odepsali e-mailem, skrz instagram a také 
dopisem, a dokonce i balíčkem s dárkem. 
 
V prosinci, se některá děvčata vrátila na praktickou výuku do škol, tak nás stihla navštívit Mikulášská 
družina, která přinesla každé studentce drobný dárek. 
Před Vánocemi holky měly možnost nazdobit Vánoční strom v KDS. Tradiční každoroční Vánoční 
večeře se nemohla, s ohledem na pandemické opatření, uskutečnit. O bramborový salát a řízek jsme 
ale nepřišly, protože jsme ho dostaly k obědu. 
 

Protože se výuka škol přesunula do online prostoru a epidemiologická situace se zhoršila, byly domovy 
mládeže vládou ČR uzavřeny. To nám nezabránilo pracovat se studentkami na dálku, nabízet jim různá 
zamyšlení, nabídku filmů, knih a aktivity skrze instagram. Děvčata měla příležitost nám psát. Také jsme 
zorganizovali několik online setkání skrze meet, kterých se vždy účastnilo asi 10 děvčat. Bylo hezké 
pozorovat, jak se holky poznávají a zjišťují, kdo další bydlí v KDS.  
Během adventní doby jsme pro děvčata připravili krátké video motivující k výrobě adventního věnce. 
Holky nám pak posílaly fotky svých výrobků. 
Netradiční adventní čas holkám zpestřovaly nedělní Adventní čtení, které připravovala sestra Jordána 
a sestra Štěpánka.  
 

Během postní doby jsme připravili Online křížovou cestu, během níž se studentky mohly zastavit 
a zamyslet nad svým životem.  
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Do nového roku jsme připravily Bucket List, do kterého si děvčata mohla předepsat svá předsevzetí na 
celý rok. 
 
Od května se nám holky postupně začínaly vracet nejdříve na praktickou výuku a později i na prezenční 
výuku. Opatření však vyžadovala, aby se spolu nestýkaly holky z různých pokojů, proto nebylo možné 
konat ani nějaké akce a aktivity. Pokračovali jsme tedy v povzbuzování skrze instagram. 

V červnu už byla opatření volnější, a tak se asi 15 děvčat vypravilo se sestrou Jordánou na 

prohlídku kláštera a kostela s věží bratří dominikánů. Na konci června se konala tradiční rozlučková 

Ovotečka, kterou jsme ukončili školní rok. Zúčastnily se také studentky ubytované na jiných domovech 

mládeže. Společně jsme slavili mši svatou na poděkování za školní rok a prosili o požehnání prázdnin. 

V klášterních ambitech jsme měli malé občerstvení, zahráli jsme si společně hry a podívali se na krásu 

Prahy z výšky věže kostela svatého Jiljí.  

 

 

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 Poradenská služba Dle potřeby 

DM DKSŠ Karlín Pozvání na vzájemné akce Dle nabídky 

Křesťanský domov mládeže, Praha 2 

Pozvání na vzájemné akce  

Možnost ubytování v době 

jarních prázdnin Prahy 1-5 

Dle nabídky 

Křesťanská pedagogicko-

psychologická 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 a 

prevence 

Dle nabídky 

CDM Petrinum Brno 
Preventivní program – 

vztahy mezi mužem a ženou 
Dle nabídky 

 

 

Další spolupráce 
(Nejen) duchovně přínosnou pro KDS byla spolupráce s bratry dominikány, kteří nám poskytli jak 

hmotné zázemí (během rekonstrukce), tak i duchovní péči (nabízeli např. čas pro diskuzi, čas pro 

zábavu či mše svaté a přípravu ke svátostem).  

 

Hospodaření 

Využití domova mládeže v době školních prázdnin 
V době letních prázdnin byl dům z důvodu rekonstrukce zavřený. Prakticky celý srpen probíhal 

generální úklid, na kterém se podílela většina zaměstnanců.  

Další opravy domu, rekonstrukce a inventář  
V březnu 2021 byla v našem domě zahájena rozsáhlá rekonstrukce koupelen realizovaná 

stavební firmou Doležel s.r.o. a následná rekonstrukce střechy a půdní vestavby domu č. 16. Na 

pokojích děvčat došlo ke kompletní rekonstrukci koupelnového jádra, k celkové rekonstrukci 

elektrických rozvodů včetně instalace nových svítidel a k položení nové podlahové krytiny. V části 

domu č. 16 byla zrekonstruována i společná sociální zařízení a v blízké budoucnosti se nově vybaví 

kuchyňské koutky. Na dokončení nyní čeká střecha a prostory pod ní. 

 

Údaje o výsledcích kontrol 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
V letošním školním roce nenavštívila kontrola ČŠI naše školské zařízení. Poslední komplexní 

inspekční činnost proběhla ve dnech 17. – 18. 5. 2018. V žádné kontrolované oblasti neshledali 

kontroloři porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je uložen v ředitelně KDS. 



Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2020/2021 
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1 

10 
 

Výsledky jiných inspekcí a kontrol  
Dne 19. 11. 2018 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejného zdravotní pojištění 

a dodržování ostatních povinností plátců pojistného od VZP při které nebyly shledány žádné 

nedostatky.  

Při kontrole Hygienické stanice hlavního města Prahy, která nás navštívila 4. 4. 2019 nebyly 

shledány žádné nedostatky.  

 

 

V Praze dne 14. 9. 2021 

 

 

                                                                           Mgr. Petra Kleinwächterová a Mgr. Jana Valentová 

                                                                            ředitelky KDS – DM a ŠJ ve školním roce 2020/2021 

  



 
 

Ze života KDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovotečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanecká schůze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rekonstrukce 

 

  


