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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, 733 742 770  

 @:  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 

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 

Řádové sestry spolu s civilními vychovatelkami tvoří pedagogický personál. Jsou zde tři 

kmenové vychovatelky, z nichž každá má v opatrovnictví po celý školní rok jedno patro našeho domu, 

tj. průměrně se jedná o 28 studentek.  

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

pravidelných obchůzkách, 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 v kanceláři. 

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 

Brigádníci 

(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/    

0,8 úv 

2x HPP 
0,7 úv 

3 os 

3 x DPP 

 

 

4 os 

2 x HPP/    

1 úv 

1 x HPP/ 

0,87 úv 

1 x DPP 

3 os 

1 x HPP/ 

1 úv 

1x HPP/ 

0,8 úv 

1x HPP/ 

0,12 úv 

1 os 

1x 

DPP 

11 os 

11 x 

DPP 

11x HPP 

z toho  

 6 x HPP/ 

zkrácený úv 

16 x DPP 
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Další vzdělávání pracovníků KDS 

Kurz / seminář / školení 
Počet 

účastníků 
Vzdělávací instituce 

Konference ředitelů církevních škol 

a školských zařízení 
1 Sekce církevního školství ČBK 

Základní norma zdravotnických znalostí 5 
Oblastní spolek Českého červeného 

kříže 

Prevence sexuálního zneužívání dětí 2 UK KTF 

Základy vedení rozhovoru s dítětem 6 Velký vůz Sever  

Nové trendy v moderním vaření 1 Jídelny. cz 

Seminář pro kuchařky a vedoucí ŠJ 2 p. Kadlecová 

Supervize                                          4 PhDr. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. 

 
Druhé pololetí bylo ovlivněno vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky kvůli 

pandemii Covid-19. 
 

 
 
 
 
 

Údaje o ubytovaných studentkách 

Vybavení domova mládeže 

 počet 

Počet ložnic celkem 25 

Vz 
toho 

2 lůžkových 7 

3 lůžkových 4 

4 lůžkových 13 

5 lůžkových 1 

Společenské místnosti a klubovny 3 
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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 48 6 8 4 65 

Církevní 6 0 0 1 7 

Soukromý 7 0 5 0 12 

Celkem 61 6 13 5 85 

 
 
Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok) 

- počet žádostí celkem: 123 
- z toho přijatých: 85, nepřijatých: 38 
- důvody nepřijetí studentek: zrušen zájem, neúplné přihlašovací dokumenty 

 
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku byly z důvodu praxe, 

změny bydlení (jiný DM, privat), maturita, zkouškové období, ukončení studia, rodinné důvody, 

v březnu přechod na distanční formu studia kvůli pandemii Covid-19. 

 
Další údaje o ubytovaných 

Ve školním roce 2019/20 bylo celkem ubytováno 85 studentek z 33 druhů škol, jejichž 

zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, církev nebo soukromý subjekt.  

 

Aktivity a ŠVP domova mládeže 

Letos byl poznamenán celosvětovou epidemiologickou situací a vyhlášením nouzového stavu 
Vládou ČR, která od 11. 3. 2020 uzavřela školy a školská zařízení a provoz domovů mládeže omezila 
v maximální možné míře. Což vedlo k tomu, že také my jsme byli nuceni náš domov uzavřít. Tento 
stav až na výjimky stanovené Vládou trval až do konce školního roku. V květnu jsme mohli nabídnout 
ubytování a stravu studentkám, které ukončovaly střední vzdělávání. Této nabídky některé využily. 
Pedagogická práce vychovatelek se tak zaměřila na motivační působení prostřednictvím moderních 
technologií. Se studentkami jsme byli v kontaktu přes Instagram, který jsme kvůli tomu zařídili. 
Některé také využily možnost spojit se přes Skype a popovídat si s vychovatelkou o tom, jak celou 
situaci a velmi zvláštní a psychicky náročnou dobu prožívají. S rodiči jsme udržovali e-mailovou 
korespondenci. 

Individuální přístup a osobní kontakt vychovatelky se studentkou jsou prostředkem naší 

výchovné a vzdělávací činnosti KDS, která probíhá mimoškolní formou. Skrze doprovázení a vedení na 

cestě osobního růstu a zrání chceme svěřené studentky vychovávat k vnitřně svobodnému, aktivnímu 

a zodpovědnému a přístupu k životu.  
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SPOLU NA CESTĚ – MOVE ON 

Základním rámcem naší práce je Školní vzdělávací program Spolu na cestě aneb Průvodce na 

cestách.  Výchovně-vzdělávací program je postaven na osobnostním posunu ve čtyřech oblastech, a to 

ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, ve vztahu k poznání a ve vztahu ke světu (dle Delorse). Studentky 

jsou těmito oblastmi vedeny po celý školní rok a jejich aktivizace a motivace v růstu jsou posilovány 

skrze plnění výzev tzv. “challenges” a moderována tematická setkání.  

Tento výchovně vzdělávací program byl pro tento školní rok pojmenován “Move On” (dále jen 

Move on). V překladu toto slovo znamená „pohni se, vykroč, posuň se“. Měli jsme touhu a cíl spolu se 

studentkami, které nám byly svěřeny, vykročit z místa a bezpečně známého prostředí do míst, která 

jsou pro nás novým setkáním, výzvou, poznáním, objevem i cestou. Chtěly jsme si klást otázky a hledat 

spolu odpovědi na to, kudy jít a jak. Chtěli jsme vést sami sebe k plnosti našeho vlastního já. Stání na 

místě vnímáme jako riziko, které přináší do společenských vztahů a života jedince určité neporozumění 

a vnitřní prázdnotu. Jsme stvořeni, abychom rostli na všech polích naší osobnosti a toto jednání se pro 

nás stalo cílem.  

Move On byl děvčatům podaný v podobě brožurky s motivačními texty a challenges alias výzvy, 

kterými mohla děvčata posunout své limity. Challenges si mohly studentky zvolit ze čtyř oblastí – cest, 

volba challenge a její průběh záleželo na nich. Challenge byla přijata úkonem zaškrtnutí příslušného 

čtverečku náležící výzvě uvedené v brožurce, po něm následovalo období přípravy a její následné 

splnění. V brožurce si mohly studentky svůj výběr a splnění výzvy zhodnotit a odpovědět si na otázky, 

v čem je tato výzva/challenge posunula, co bylo v plnění této výzvy náročné a co naopak bylo dobré. 

Splněnou výzvu si studentky mohly stvrdit speciálním razítkem tzv. challengera, kterým splněnou 

challenge vychovatelky takto ocenily. Zároveň měly možnost druhé inspirovat a svůj okamžik splněné 

challenge zaznamenat a “vyslat do světa” pomocí sdílené fotky na Instagramu KDS s hashtagem 

#KDSchallenger.  

Nejvíce splněných výzev dle obtížnosti stvrzené razítkem challengera měly být oceněny v 

závěru školního roku praktickým dárkem jako vzpomínku na roční úsilí. Ke zhodnocení tohoto 

programu kvůli vládních opatřeních týkajících se Covid-19 bohužel nedošlo.  

V rámci tohoto programu jedenkrát za měsíc probíhala dobrovolná aktivizačně-motivační 

setkání po jednotlivých patrech. Tato setkání měla za cíl studentky motivovat v činnosti a aktivitě v 

plnění výzev skrze životní příběh inspirativní osobnosti, otázky zamýšlející se nad pády a vítězstvími, 

nabytými vlastnostmi a zkušenostmi dané osobnosti, která ve svém životě úspěchu v určité oblasti 

dosáhla a zvítězila. Náplní tohoto setkání byly také seznamovací a poznávací hry sloužící nejen k 

lepšímu poznávání studentek mezi sebou. Zároveň zde byl prostor k otevřené diskuzi nad otázkou 

vnesenou samotnou studentkou. 

 Součástí Move On a Minimálního preventivního programu KDS se studentky měly v 1. pololetí 

zúčastnit jednoho workshopu zrealizovaného pro jejich ročník. Ve 2. pololetí si směly studentky vybrat 

a účastnit se jednoho z nabízených workshopů KDS. Na výběr workshopu se směla děvčata podílet 

vlastním návrhem nebo v rámci dotazníku během roku.  



Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2019/2020 
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1 

8 
 

 
Volnočasová nabídka 

Součástí volnočasových aktivit nabízených KDS patřil kroužek keramiky, který byl rozvržen do 

dvou skupin, jehož rozdělení vycházelo ze zkušeností studentek s keramickou tvorbou. Studentky si 

mohly vyrobit praktické užitkové věci, jako korále, pohár, talíř atd.  

Mezi další volnočasovou aktivitu patřil vzdělávací kroužek francouzštiny a ruštiny kde společně 

s vychovatelkami, které měly tyto kroužky na starost, studentky pronikaly do základů těchto jazyků a 

kultur. Tento kroužek byl koncipován pro první pololetí školního roku, a tedy v druhém pololetí se již 

neuskutečnil. (nízký zájem a korona-psát to tam?) 

Pro studentky byl v průběhu roku připraveny kreativní workshopy, jeden s názvem 

“Korálkování”, kde si směly vyrobit ozdobné předměty, přívěsky na klíče aj. A v době adventní se pak 

konal workshop ve tvoření vánočních věnců, kde si mohly studentky vytvořit svůj vánoční věnec dle 

svého nápadu a představy. 

V druhém pololetí se rozběhl sportovní běžecký kroužek vedený vychovatelkami našeho domu, 

vznikl z touhy studentek začít v jarních měsících běhat. Studentky však neměly zájem běhat městem 

samy, a tedy z tohoto důvodu vznikl sportovní kroužek, společný běh studentek, které měly zájem si 

zaběhat předem stanovenou trasu. Tato běhací akce se uskutečnila pouze jednou, z důvodu vládních 

opatřeních bylo její pokračování ukončeno. 

Navštívili jsme kino a shlédli jsme film Poslední aristokratka a Ledové království 2.  
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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 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 

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 
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Další spolupráce 
Duchovně přínosnou pro KDS byla spolupráce s bratrem Jindřichem Poláčkem OP, který 

pravidelně docházel ke slavení katolických svátostí a k duchovním rozhovorům. Nabízel také čas pro 

diskuzi po mši svaté. V době adventní jsme nabídly studentkám možnost společně slavit roráty v naší 

kapli. Jednou měsíčně se studentky mohly setkat v diskuzním kroužku s Mgr. Zuzanou Matisovskou a 

objevovat hodnotu, hloubku nejen ženy na základě Bible a zamýšlet se nad otázkami víry a života. 

Studentky mohly také využít nabídky studijních večerů nad Katechismem Katolické církve, tzv. 

Dominikánská 8, kterou organizují a zaštiťují právě bratři dominikáni. Spolupráce probíhala také mezi 

farností Panny Marie Sněžné, kdy jsme byli bratry františkány zváni na různé akce, bratři připravovali 

některé studentky ke svátostem. Studentky také hojně využívaly nabídky pražských aktivit, jako je 

Večer chval v Dejvicích nebo Studentské mše svaté u jezuitů.  

 

Hospodaření 

Využití domova mládeže v době školních prázdnin 
V době letních prázdnin byl i přes náročnou situaci ovlivněnou Covid-19 dům otevřen celý 

červenec a polovinu měsíce srpna avšak pouze pro klientelu hostů z České republiky. V druhé polovině 

srpna probíhal generální úklid, na kterém se sešla většina zaměstnanců.  

Další opravy domu, rekonstrukce a inventář  
Na začátku školního roku byla pořízena do našeho domu nová multifunkční tiskárna, která 

slouží jak studentkám, tak KDS. Kvůli přibývajícímu počtu žákyň uměleckých oborů jsme zakoupili nové 

elektrické piano. Přednostně je určeno ke studijním účelům studentek již zmiňovaného oboru, nicméně 

jeho užívání je poskytnuto všem studentkám našeho domu. Do naší malé posilovny přibyl nový 

posilovací stroj – rotoped, který byl KDS věnovaný dárcem.  

V průběhu roku došlo k obměně nábytku na pokojích studentek, určitou část tohoto nábytku 

jsme obdrželi darem od firmy Kaufland a zbylou část tvořil nábytek zakoupený KDS. Současně byly 

pořízeny nové částečně nebo plně zatemňovací závěsy na pokoje studentek. Závěsy s vlastnostmi 

úplného zatemnění byly umístěny do pokojů, kde docházelo k průniku světla z veřejného osvětlení. 

Mimo běžných oprav na jednotlivých pracovištích došlo zvláště v období vládních opatření 

z důvodu Covid-19 k výmalbě jednotlivých pater domu, schodišť a technických prostor. Na patrech 

jsme vytvořili útulná zákoutí. Zákoutí jsme vybavili pohodlnými pohovkami, křesílky, stolečky a 

nástěnnými fototapetami, aby prostory působily útulněji a příjemněji. Tato investice byla z části 

financována prostředky KDS, pro uhrazení byla použita také část daru Tříkrálové sbírky 2020. Doufáme, 

že upravený prostor bude sloužit studentkám k odpočinku a neformálnímu setkávání na patrech.  

V závěru školního roku proběhla rekonstrukce a obměna prostoru recepce. Prostory byly 

vymalovány, pořídily se nové zatemňovací závěsy,  recepce se vybavila novou pohovkou a došlo k 

zakoupení nových prostředků důležité k provozu.  
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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. 

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. 2020 

 

 

Mgr. Petra Kleinwächterová 

                                                                                                                       ředitelka KDS – DM a ŠJ 

  



 
 

 

Ze života KDS – letos byl provoz ovlivněn uzavřením domu z důvodu vládních nařízení Covid -19 
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Hezké prázdniny a na viděnou... :-)  


