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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)
Ředitelka +
administrativa

Pdg personál
(vychovatelky)

Externí
(pdg)
keramika
Toulky

Školní jídelna
(kuchařky +
vedoucí šk.
jídelny)

Recepce,
doplňková
činnost

Údržba

Brigádníci
(úklid a
noční
vrátné)

3 os

5 os

2 os

5 os

3 os

2 os

13 os

1 x HPP/
1 úv

2 x HPP/
1úv

2 x DPP

3 x HPP/
1 úv

1 x HPP/
1 úv

13 x
DPP

1 x HPP/
0,5 úv

1 x HPP/
0,8 úv

1 x HPP/
0,65 úv

1x HPP/
0,9 úv

1x
HPP/
0,5 úv

1 x DPP

1x HPP
0,25 úv

1 x DPP

1x HPP/
0,15 úv

1 DPP

4

1x
DPP

Celkem osob

14 x HPP
z toho
7 x HPP/
zkrácený úv
19 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

První pomoc při šikaně

1

NIDV

Stížnosti a jejich řešení

1

NIDV

Komunikace pro vedoucí pracovníky

1

NIDV

Školení první pomoci

11

MUDr. Sládková (Alfa Clinic)

BOZP

2

Ing. Karel Bína

Supervize
4 setkání

5

PhDr. Jarmila Čierna

Chraňte děti před zneužíváním

1

Forum s.r.o.

Evergreen program pro knihovny
2 setkání

5

Jabok

Zraňující komunikace

1

Portus Praha

Kurz vaření pro školy – vitální kuchyně

1

Gastrostudio JIP

Workshop k šablonám SŠ a VOŠ

1

MHMP
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Údaje o ubytovaných studentkách
Vybavení domova mládeže
počet
Počet ložnic celkem

25

2 lůžkových

7

Vz 3 lůžkových

4

4 lůžkových

13

5 lůžkových

1

Společenské místnosti a klubovny

3

toho

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

Konzervatoř

Vyšší
odborná
škola

Celkem

9

8

4

75

6

0

0

1

7

Soukromý

4

2

2

0

8

Celkem

64

11

10

5

90

Střední
škola

Gymnázium +
akademie

MHMP

54

Církevní

Zřizovatel ▼

Přihlášky k ubytování v KDS (za celý školní rok)
- počet žádostí celkem: 113
- z toho přijatých: 90, nepřijatých: 23
- 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.
Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2018/19 bylo celkem ubytováno 90 studentek z 33 druhů škol, jejichž
zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, církev nebo soukromý subjekt.
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Aktivity a ŠVP domova mládeže
Výchova a vzdělávací činnost KDS probíhá mimoškolní formou, jež stojí na individuálním
přístupu a osobním kontaktu vychovatelky se studentkou. Základním kamenem naší práce je 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."
Tento vzdělávací program nabízí studentkám výběr své vlastní profilace, která je po jejich výběru
vnímaná jako povinně volitelná. Současně s tímto programem jsou studentkám nabízeny samovolné a
jednorázové akce, kterých se mohou účastnit. Důraz se kladl také na studium, které by mělo být
hlavním úkolem děvčat, která v domově mládeže bydlí. Děvčatům byla nabídnuta pomoc s přípravou
do školy a doučování. Nejvíce využívali nabídky pomoci s matematikou, angličtinou, českým jazykem,
chemií a fyzikou.

Kulturní profil
Kulturní profil umožnil děvčatům návštěvu kina, divadla, výstavy, koncertu nebo exkurze. Výběr
těchto akcí byl zajištěn ze strany KDS, uskutečňoval se dle zájmu studentek o danou akci a kulturní
dění. Děvčatům tak bylo umožněno se zúčastnit v průběhu roku 17 až 18 kulturních akcí. Školní rok byl
tradičně zahájen plavbou lodičkami po Vltavě.
V rámci kulturního profilu děvčata mohla shlédnout divadelní představení Orwel - 1984,
Hysterikon, Měsíční běs a Hamlet v kině. Navštívili jsme baletní představení Louskáček. Vydaly jsme se
na toulky noční Prahou, za Tajemstvím království Koruny Českého a Tajemstvím dětské hry. Společně
jsme se zúčastnily promítání filmu Schindlerův seznam a Jan Palach. Zájmu ze strany děvčat neušel ani
pražský festival Signalfest. V tomto roce děvčata navštívila výstavu Artura Jafa, Mene Tekel a
Neviditelnou výstavu, která jim umožnila na chvíli proniknout do světa a života nevidomých lidí.
Studentky se zúčastnily vzdělávacího a preventivního workshopu s názvem „Neboj se jíst“,
který je informoval o důležitosti a správných návycích stravovacího režimu. Velkou návštěvnost pak
zaznamenal workshop s názvem „Proč je každý chlap hovado“, jejímž cílem byla snaha o porozumění
ženám vzdálenému světu mužů, vzájemné pochopení odlišného vnímání reakcí a určitých situacích
objevujících se v životech žen i dívek v partnerském vztahu s mužským pohlavím.
Odpočinkovým časem byla pro dívky akce čajovna JoKaMi, která se stala pro dívky příjemně
prožitým časem, stráveným popíjením šálku s cizokrajným čajem, sdílením se o svých zážitcích
s druhými nebo odpočinkovým časem vyplněný hrou společenských her.
V knihovně KDS si děvčata mohla půjčovat knihy cizích i českých autorů, rozšiřovat si tak
vědomostní obzory a debatovat o přečtených knihách s vychovatelkou a se sebou navzájem.

Kreativní profil
I tento rok jsme do našeho vzdělávacího programu zapojili kroužek keramiky, který byl rozvržen
do dvou skupin, jejíž rozdělení se odvíjelo od zkušeností s keramickou tvorbou. Děvčata si mohla
vyrobit praktické užitkové věci jako je hrníček, cukřenka, čajová souprava, hodiny, talíř atd.
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V kroužku Přástky si děvčata mohla vyrobit vázaný deníček nebo náramek PARACORD. Naučily
se, jak a k čemu využít smršťovací folie. Adventní dobu jsme přivítali výtvorem adventního věnce.
Naučili jsme se šít pytlíčky na pečivo a na konec školního roku jsme si vyrobily tzv. BAREFOOT sandále.
V rámci ústředního KDS rozhlasu jsme vysílali místní rádio Černobýl. Děvčata zde měly možnost
si vyzkoušet roli rádiového hlasatele přímo ON AIR, do které spadá příprava mluveného slova, tvorba
programu vysílání, výběr a mixáž hudby. Pro tento rok byl vytvořen stálý moderátorský tým, který
černobýlskou relaci patřičně oživil a přivedl k větší poslechovosti.
Letos jsme i nadále pokračovali v zájmovém zpívání. Studentky pravidelně doprovázely svým
zpěvem i hrou na hudební nástroje Studentskou mši svatou.

Sportovní profil
Studentky tento rok se zájmem plnily sportovní profil, který se skládal z 10 splněných hodin,
jejíž formu si mohla děvčata libovolně vybrat. Většina z nich plnila svůj sportovní profil ve vybraných
sportovištích, která nabízela různá fitness cvičení nebo floorbal. Děvčata využívala naši mini posilovnu
nebo chodila plavat do bazénu v Podolí.

Duchovní profil
V našem Domově se 1x měsíčně konala studentská mše svatá, která byla sloužena P. Janem
Maria Vianneyem OFM. Mše svatá byla určena ke společné modlitbě za potřeby děvčat a domova KDS.
Studentkám byla nabídnutá možnost duchovního rozhovoru či svátost smíření. Po mši svaté byl
vytvořen prostor ke společnému setkání, sdílení a vykládání o životě. Tuto možnost děvčata uvítala a
byla jí velice nakloněná.
V rámci duchovního programu mohly děvčata využít nabídky diskuzních večerů pod názvem Psí
život, které se konaly ve spolupráci s bratry dominikány.
Během roku byla zejména v době adventní a postní možnost setkání k moderované modlitbě
Lectio Divina s aktivitou, které studentky neváhaly využít. Vznikla také motivační nástěnka v rámci
postní doby s předsevzetím na každý týden.
V době vánoční byly děvčatům nabídnuty ranní roráty v katedrále Sv.Víta a v době postní dle
liturgického roku možnost modlitby křížové cesty, která vedla v přilehlých ulicích města.

Multiprofil
V tomto roce měla děvčata možnost kombinace profilů, kde si měla šanci vybrat varianty svého
zaměření. Mohla si tak vytvořit profil, který pro ně bude zajímavý, vytvořený na míru jejich vlastním
potřebám, zájmům a možnostem jejich volného, odpočinkového času. Nejčastěji docházelo ke
kombinaci sportovního a kulturního profilu.
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Seznam pravidelných aktivit
Na seznam pravidelných aktivit pořádaných KDS je možno nahlédnout v uvedené tabulce:
Počet akcí celkem
za 1. a 2. pololetí

Název

Počet účastníků
celkem
za 1. a 2. pololetí

Průměr

kultura s KDS

35

133

3,8

Přástky

16

79

4,9

keramika

28

135

4,8

rádio Černobýl

38

60

1,57

workshopy

7

47

6,71

diskuzní večery

8

32

4

studentská mše sv.

9

22

2,4

Čajovna

4

33

8,25

20

402

20,1

sport – posilovna, plavání

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

Pozvání na vzájemné akce
Křesťanský domov mládeže, Praha 2

Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Praha 8

Možnost ubytování v době
jarních prázdnin Prahy 1-5

Dle nabídky

Akutní poradenská služba

Dle potřeby
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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

Další spolupráce
Duchovně přínosnou pro KDS byla spolupráce s bratrem Jan Maria Vianneyem Dohnalem OFM,
který pravidelně docházel ke slavení katolických svátostí a k duchovním rozhovorům. Nabízel také čas
pro diskuzi po mši svaté. Spolupráce s bratry dominikány se letos promítla do společné přípravy křížové
cesty městem. 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 jsme byli letos otevření celý červenec a polovinu měsíce srpna. Dům
byl dostatečně obsazen. Bylo zde ubytováno hodně turistů ze zahraničí. Velkou část domu využila
skupina studentů z univerzity Yale. V druhé polovině srpna probíhal generální úklid, na kterém se sešla
většina zaměstnanců. V rámci prázdnin také proběhla rekonstrukce pokojů hostelu na 1. patře.

Další opravy domu, rekonstrukce a inventář
Mimo běžných oprav na jednotlivých pracovištích jsme z důvodů protékání nechali opravit
sprchu na p.č. 31 a 29.
Na podzim jsme vybavili dílnu novým nábytkem a pořídili všem studentkám nové lampičky.
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Dále jsme pořídili nové přenosné telefony, aby se mohlo bez problémů komunikovat mezi jednotlivými
pracovišti. V prosinci jsme pořídili nový dataprojektor, na konci školního roku a během prázdnin jsme
pořídili nové chrániče na postele a nové závěsy do všech pokojů

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. 2019

Mgr. Petra Kleinwächterová
ředitelka KDS – DM a ŠJ

Ze života KDS
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Hezké prázdniny a naviděnou v novém... :-)

