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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
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.
Na začátku 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)
Externí
(pdg)
keramika
kaplan
Toulky

Školní jídelna
(kuchařky +
vedoucí šk.
jídelny))

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci
(úklid a
noční
vrátné)

5 os

3 os

5 os

3 os

2 os

14 os

1 x HPP/
1 úv

2 x HPP/
1úv

3 x DPP

3 x HPP/
1 úv

1 x HPP/
1 úv

14 x DPP

1 x HPP/
0,5 úv

2 x HPP/
0,8 úv

1 x HPP/
0,75 úv

1x HPP/
0,9 úv

1x
HPP/
0,5 úv

1 x DPP

1 DPP

1 x DPP

1x DPP

Ředitelka +
administrativa

Pdg personál
(vychovatelky)

3 os

4

1x DPP

Celkem osob

13 x HPP
z toho
6 x HPP/
zkrácený úv
22 x DPP

Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2017/18
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1

Další vzdělávání pracovníků KDS
Kurz / seminář / školení

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

Konference ředitelů církevních škol
a školských zařízení

1

Sekce církevního školství ČBK

Respektovat a být respektován

1

respektovani.com

Pracovně právní předpisy ve školské
praxi, GDPR

1

RESK

Seminář GDPR

2

ČBK

Školení první pomoci

2

Český červený kříž

Jak efektivně řídit školu a vést lidi v
pohodě

1

NIDV

Školení obsluhy kotle

2

Šorel

Word pro učitele

1

NIDV

Nové datové schránky a jak s nimi
zacházet

1

PARIS

Školení první pomoci

7

MUDr. Sládková (Alfa Clinic)

Seminář GDPR

1

VIS, s.r.o.

BOZP

2

Ing. Karel Bína

Konference bezpečná škola

1

Mascotte s.r.o.

Týmová spolupráce v pedagogickém
sboru

1

NIDV

Celostátní konference vychovatelů ŠZ

1

DVPP Hradec Králové

Youtubering – jak ho využít v zájmovém
vzdělávání

1

NIDV

Evergreen v českých knihovnách

1

Jabok

Vypracování systému HACCP, včetně

1

Kadlecová
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proškolení a pomocných materiálů
Hygienické minimum a systém HACCP

2

Jídelny.cz

Manažerské řízení procesu změn ve
školním stravování

2

NIDV

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 2017)
TYP školy ►

Konzervatoř

Vyšší
odborná
škola

Celkem

13

8

6

75

7

1

0

3

11

Soukromý

2

1

2

0

5

Celkem

57

15

10

9

91

Střední
škola

Gymnázium +
akademie

MHMP

48

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: 108
- z toho přijatých: 91, nepřijatých: 17
- důvody nepřijetí studentek: zrušen zájem, neúplné přihlašovací dokumenty
Změny v počtu ubytovaných studentek v průběhu školního roku
- praxe: 2
- změna bydlení (jiný DM, privat, bydliště): 7
6
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-

přestup na školu: 3
zkouškové období: 1
maturita/absolutorium: 9
ukončení studia: 2

________________________

-

letní prázdniny: 67

Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2017/18 bylo celkem ubytováno 91 studentek z 35 druhů 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. Letos dávala přednost vybírat si a navštěvovat akce sama. Průměrně
navštívila děvčata 8 až 9 kulturních akcí za rok. Vybírat si však mohla také ze společné nabídky KDS.
Rok jsme zahájili jako každoročně lodičkami po Vltavě. Letos se s námi studentky mohly vydat na
prohlídku barokní knihovny. Účastnili jsme se festivalu SignalLight. Shlédnout jsme mohli divadelní
představení Peklo od Danteho, Labyrint světa a ráj srdce, Maryša, Pagmalion a Večer tříkrálový.
Děvčata měla možnost navštívit koncert Praha žije hudbou, Open Air – Česká filharmonie. Shlédli
jsme výstavy: 13. komnata a Mat Collishaw – Standing Water. V kině jsme byli společně na filmu Po
strništi bos, Milada, Čertoviny, Bohu žel.
V rámci Večerů pod lampou děvčata mohla diskutovat s policistou o bezpečném chování
v Praze nebo o vztazích mezi muži a ženami s ředitelem brněnského domova mládeže. Prohlédnout a
něco se dovědět na akci Protodrogový vlak.
Do kulturního profilu řadíme také poznávání Prahy z blízka – Toulky Prahou. Letos byly více
zaměřeny na období komunismu. Děvčata mohla navštívit místa a něco více se dovědět o: Janu
Palachovi, páteru Toufarovi, listopadu 1989 a 1939, Archivu bezpečnostních složek a sestře Bohdance
OP. Navštívili společně výstavu Mene Tekel, muzeum Klementa Gottwalda a kryt Folimanka.
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 opět speciální vánoční punč a mohly se dovědět,
jaké to je, když se putuje do známého poutního místa Santiago de Compostela.
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V naší knihovně si studentky mohly půjčovat knihy a debatovat s vychovatelkou o tom, co
čtou. Ty byly připraveny naslouchat i poradit.

Kreativní profil
Keramika letos probíhala opět pro dvě skupiny. Děvčata si mohla vyrobit čajovou soupravu –
hrníček, podšálek, konvičku na mléko, cukřenku atd. a svého světce.
V kroužku Přástky si letos studentky mohly na začátku roku ozdobit svůj šanon na věci
pomocí tuší, vyzkoušet si vydlabat dýni, nebo vyrobit patchworkovou vánoční kouli na stromeček.
V Adventu vázali adventní věnec a zdobili lepením plátěné tašky. Pokoušeli se vypěstovat Velikonoční
„pankáčky“, kteří zaujali nejen děvčata, ale také návštěvníky domu, a voskem zdobili kraslice
k Velikonocům.
Využíváme také našeho ústředního rozhlasu – vysíláme místní rádio Černobýl. Děvčata mají
možnost vyzkoušet si roli hlasatele nebo výběr a mixáž hudby. Letos se vytvořil stabilní moderátorský
tým, který oživil celé vysílání. Povedlo se jim také navštívit rádio Proglas a natočit rozhovor, který se
pak vysílal v éteru.
V kroužku paličkování se letos děvčata setkávala nad náročnějšími vzory, zkoušela sama
navrhnout způsob a typ výplně, naučila se ukončovat paličkování do špičky.
Pokračoval kroužek fotografický. Studentky si vyzkoušely focení ve dne i v noci, na zrcadlový
fotoaparát i na Flexaret.
Pokračovalo se v zájmovém zpívání. Děvčata pravidelně doprovázela zpěvem a hrou na
housle, klavír a kytaru mše svaté pro studentky.

Sportovní profil
Děvčata chodila nejen plavat do bazénu v Riegrových sadech, ale také využívala denně naši
miniposilovnu. Jednorázově mohla děvčata navštívit horolezeckou stěnu nebo trampolíny.

Sociální profil
Letos se rozběhl s větší nabídkou také profil sociální. Během roku čtyři studentky chodily
pravidelně nejen číst otci Tomášovi, který velice špatně vidí, ale také povídat si o životě a o tom, co
je trápí. Jedna studentka pomáhala sestrám Matky Terezy roznášet jídlo lidem bez domova, další
navštěvovala seniory v charitním domě.

Jazykový profil
Skupinka děvčat se zájmem o ruský jazyk se scházela jednou týdně v našem domě. V rámci
programu Adventní akademie předvedla, co se za půl roku naučila, a zazpívala koledu Tichá noc
v ruštině.

Externí profil
Rádi podporujeme děvčata, která se rozvíjí samostatně a v některém oboru více do hloubky.
Děvčata chodila do Skautu, hrála na flétnu nebo klavír, či se učila zpívat. Ze sportovních nabídek
využila možností navštěvovat Pole Dance, posilovnu, florball, plavání, šerm, Krav magu, Horolezecký
kroužek. Účastnila se latinsko-amerických tanců.

Duchovní profil
Docházel k nám spirituál P. Metoděj Němec, který sloužil 1x měsíčně studentskou mši svatou.
8
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Děvčata mohla využít možnosti ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Společně jsme se
modlili za potřeby děvčat a zaměstnanců KDS. Po mši svaté byla možnost posedět a povykládat o
životě. Děvčata tomu byla hodně otevřená.
Během roku jsme se scházeli asi jednou měsíčně na tzv. diskuzních večerech a debatovali na
dané téma, které si děvčata dopředu mohla sama zadat. Tématem tak bylo: O řeholním životě, Kdo
bylí na 5. patře, Advent, Nevyžádané rady mládeži, Psi Páně, Andělé a démoni, Povolání, Bůh a
prázdniny, Spolčo. Děvčata měla velký zájem dozvídat se odpovědi na své otázky. Křížovou cestu
v době postní jsme se modlili městem v přilehlých ulicích.

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.

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

Název
kultura s KDS

Počet akcí celkem
za 1. a 2. pololetí

Počet účastníků
celkem
za 1. a 2. pololetí

Průměr

15

45

3

Toulky

7

42

6

přástky

7

21

3

paličkování

10

15

1,5

keramika

22

81

3,68

5

10

2

rádio Černobýl

37

108

2,92

ruština

16

39

2,25

diskuzní večery

8

32

4

studentská mše sv.

9

29

3,2

čtení o. Tomášovi , pomoc
lidem bez domova a
seniorům

9

38

4,22

sport – posilovna, plavání

402

53

7,58

fotokroužek
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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

DM DKSŠ Karlín

Pozvání na vzájemné akce

Dle nabídky

Pozvání na vzájemné akce
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

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

CDM Petrinum Brno

Preventivní program –
vztahy mezi mužem a ženou

2. pololetí

Další spolupráce
Duchovně přínosnou pro KDS byla fungující spolupráce s bratry dominikány, konkrétně
s bratrem Metodějem Němcem OP, který pravidelně docházel ke slavení katolických svátostí a k
duchovním rozhovorům. Moderoval také diskuzní večery pro studentky a podílel se na přípravě
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křížové cesty. Studentky mohly 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.

Hospodaření
Využití domova mládeže v době školních prázdnin
V době letních prázdnin jsme byli letos otevření celý červenec a polovinu měsíce srpna. Dům
byl dostatečně obsazen. Bylo zde ubytováno hodně turistů ze zahraničí. V druhé polovině srpna
probíhal generální úklid, na kterém se sešla většina zaměstnanců.

Další opravy domu, rekonstrukce a inventář
Mimo běžných oprav na jednotlivých pracovištích jsme na podzim museli nechat opravit
střechu. Kvůli prudkým dešťům a vichřici ze střechy odpadla část krytiny.
Na jaře se nám podařilo vyměnit některé noční stolky na pokojích studentek.
V průběhu roku došlo k částečnému repasování polic na pokojích. Na přelomu dubna a května
proběhlo malování kuchyně, jídelny a pokojů děvčat a hned po té byly na pokoje instalovány dřevěné
obložení za postele studentek, čímž se pokoje zútulnily a prakticky se vyřešily problémy se
zašpiněním zdí.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V letošním školním roce navštívila naše školské zařízení kontrola ČŠI. Ve dnech 17. - 18.
5. 2018 proběhla komplexní inspekční činnost. V žádné kontrolované oblasti neshledali kontroloři
porušení právních předpisů. Protokol o kontrole je uložen v ředitelně KDS.

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 14. 9. 2018

Mgr. Petra Kleinwächterová
ředitelka KDS – DM a ŠJ
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Ze života KDS
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Hezké prázdniny a na viděnou... :-)

