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1. Základní charakteristika zařízení 

 
 

Název :    Katolický domov studujících (používaná zkratka KDS) 
 
Sídlo :    Černá 14, 110 00  Praha 1 
 
IČO :     43001106 
 
IZO :     600 027 317 (IZO ředitelství – identifikátor zařízení) 
 

043 001 106  (Katolický domov studujících) 
 

    102 401 837 (internátní jídelna) 
 
Datum vydání posledního rozhodnutí o zařazení do sítě školských zařízení: 17. 8. 2004 
 
Telefon :   vrátnice 224 934 496., ředitelna 224 934 856 
 
e-mail :   kdsop@tiscali.cz 
 
webové stránky :  http://kds.op.cz/ 
 
Kapacita domova :   83 míst 
 
Kapacita jídelny :   130 jídel 

 
 
 

2. Zřizovatel 

 
 

Název :   Česká kongregace sester dominikánek 
 
Sídlo :    Veveří 27, 602 00  Brno 
 
IČO :    403415 
 
Statutární zástupce : do 12. 7. 2004  Emilie Měřičková (SM. Slavomíra OP)  
    od 12. 7. 2004  Dr. Helena Hřebačková (S. Miriam OP) 
 
 
 

3. Vedení školského zařízení 

 
Ředitel :    Ing. Ludmila Chládková (SM. Krista OP) 
 
Statutární zástupce :  Ing. Veronika Slavíková (SM. Rafaela OP) 
  
Telefon, e-mail :  viz výše 

mailto:kds@op.cz


 
2 

4. Výchovný program zařízení 

 
 

KATOLICKÝ: 
 

– všeobecný, univerzální, pluralita a tolerance vyznání; 
– praktikující katoličky přijímány přednostně; 
– v domově pracují řeholní sestry, dochází spirituál; 
– kontakty s aktivitami církve – možnost prohloubit poznání katolické víry. 

 

DOMOV: 
 

– umění žít s druhými, obohacení jedince společenstvím a obohacení společenství 
jedincem; 

– kvalitní využití volného času; 
– zdravý vyvážený život, dodržování domluvených pravidel; 
– estetika prostředí – pořádek, ekologie v praxi 

 

STUDUJÍCÍCH:  
 

– studium jako prvotní důvod pobytu v KDS, hlavní zájem ubytovaných studentek i 
priorita výchovného působení pracovníků domova. 

 

 
 
Aktivity studijní: 
 

– projekt Albertino – blíže viz část 13 této zprávy; 
– třítýdenní kurz anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí, emeritní profesorky – 

irské dominikánky Marie-Humbert Kennedy (Dominican Sisters of Cabra); 
– celoroční výuka jazyků – anglická gramatika, italština, ruština, španělština; 
– půjčování knih + konzultace běžných problémů na PC; 
– průběžně doučování, pomoc s přípravou do školy. 

 
 
Aktivity duchovní: 
 

– studentská mše svatá 1 x do měsíce; 
– meditační tance s komunitou Chemin Neuf; 
– rozjímání nad biblickými texty; 
– křížová cesta na Petříně. 

 

 
Aktivity volnočasové: 
 

- projekt Diskobolos – blíže viz část 13 této zprávy; 
- Amatérský divadelní spolek Škopek – několik vystoupení v prostorách KDS pro 

veřejnost; 
- Bernie-Band – několik hudebních vystoupení pro veřejnost v prostorách KDS, 

v klubech důchodců a při oslavách města Sedlčany, přehlídka ZUČ církevních škol 
v Odrách; za přispění MČ Praha 1 pracuje na vydání vlastního CD; 

- hostování amatérského divadla „Muži v offsidu“; 
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- tvůrčí dílny: malba na sklo, textilní techniky, výroba ručního papíru; pravidelně 
kroužek šití, paličkování a keramiky, 

- poznávání Prahy – putování po pražských věžích; 
- táborák na zahájení a ukončení školního roku, „ovotečka“; 
- soutěž o návrh nejlepšího vánočního přání; 
- jarní běh do schodů; 
- domovní Rádio Černobyl. 

 
 

Aktivity ve prospěch druhých: 
 

- Adopce na dálku – společná úhrada studijních nákladů pro Tobiase Okelo Owiti 
z Ugandy; 

- zprostředkování kontaktu s Pražskou asociací vozíčkářů – zapojení několika 
děvčat do projektu „Troškou do mlýna“ (individuální pomoc postiženým); 

- účast v dobročinných sbírkách – Adra, Květinka, Bílá pastelka, Rolnička; 

- kulturní programy a výroba perníčků pro naše hosty i kluby důchodců na 
Praze 2. 

 
 
 

Ocenění od ředitelky za činnost ve prospěch Katolického domova studujících nebo 
za jeho prezentaci na veřejnosti obdržely ve školním roce 2003/04 následující studentky: 
 

Jméno Bydliště Škola Důvod ocenění 
    

Bakovská Jitka Litvínov VOŠP Bernie-Band 

Burdová Lucie Roudnice n. L. CSZŠ Ječná dobročinné sbírky; 
Škopek – výpomoc 

Cíglerová Radka Rokycany MSŠCH moderace kulturního 
večera; článek do 
Listů Prahy 1 

Hofmanová Iva Tmaň SOŠ Bohemia Regia Škopek 

Horneková Sára Kuřivody  SSŠ sv. Zdislavy domovní rada 

Chyňavová Tereza Litoměřice Konzervatoř Bernie-Band 

Maierová Adéla Kozojedy  SOŠ Bohemia Regia Škopek 

Meindlová Tereza Pec p. Čerch. Rakouské gymnázium práce v domovní 
radě + Škopek 

Monhartová Irena Most Škola mezinárodních vztahů Škopek; moderování 
kulturního večera 

Muziková Markéta Smolotely SSŠ sv. Zdislavy dobročinné sbírky 

Nováková Eliška Předměřice 
nad Jizerou 

SSŠ sv. Zdislavy dobročinné sbírky + 
Škopek 

Oušková Kateřina Hluboká n. Vlt. SSŠ sv. Zdislavy dobročinné sbírky 

Pavelková Lucie Břehy JABOK Škopek 

Rohanová Pavla Mladá 
Boleslav 

CSZŠ dobročinné sbírky,  
domovní rada 

Stiborová Monika Sedlčany SŠ poštovní Škopek  

Tauberová Anna Sedlčany SUŠ TŘ Bernie-Band 

Valtrová Monika Jirkov SUŠ TŘ dobročinné sbírky 
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Jméno Bydliště Škola Důvod ocenění 
    

Veberová Ivana Lišov Konzervatoř Praha umělecké vedení 
Bernie-Bandu 

Vokrojová Michaela Tachov  SSŠ sv. Zdislavy Bernie-Band, Škopek 

Zajícová Barbora Česká Lípa SPŠ grafická Bernie-Band  

Zárubová Jana Stochov MSŠCH práce v domovní 
radě 

Zikmundová Veronika Smečno SSŠ sv. Zdislavy dobročinné sbírky,  
Škopek – výpomoc 

Zirhutová Šárka Nečíň SSŠ sv. Zdislavy dobročinné sbírky 

 

 
 

5. Stručná charakteristika domova mládeže 

 
 Katolický domov studujících je církevní školské zařízení s právní 
subjektivitou, které řídí a společně s civilními zaměstnanci v něm pracují sestry 
dominikánky. Součástí domova je i kuchyně poskytující celodenní stravování. 
 
Budova, materiálně-technické podmínky provozu: 
 

- Dvě vnitřně propojené budovy cca sto roků staré, 11 let po generální 
rekonstrukci. 

- Ubytovaným studentkám k dispozici 25 dvou- až pětilůžkových pokojů s vlastní 
koupelnou, kaple, doplňovaná knihovna – studovna, 8 PC (některé se stálým 
připojením na internet), jídelna, malý dvůr, posilovací trenažery + menší 
tělocvičná prostora, pronájem velké tělocvičny 1 x týdně, keramická pec. 

 
 
 

6. Údaje o pracovnících domova 

 
a) Personální zabezpečení 
 

pracovníci 
k 30.6. 2003  k 30.6. 2004  

fyzické osoby přep.pracovníci fyzické osoby přep. pracovníci 

pedagogičtí 4 4,3 6 5,6 

nepedagogičtí* 8 7,6 8 6,45 

Celkem : 12 11,9 14 12,05 
 

Počet pracovníků vykonávajících náhradní vojenskou službu: 0 
 
b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2004 
 

věk do 30 let 
včetně 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let z toho 
důchodci 

počet 3 3     

z toho žen 3 3     
 

průměrný věk pedagogických pracovníků k 30. 6. 2004: 28,83 
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c) Kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhl. 139/1997 Sb. (odborná a 

pedagogická způsobilost) k 30. 6. 2004 
 

stupeň vzdělání počet pracovníků 

 Mgr. Bc. jiné 
vysokoškolské vzdělání pedagogické 2   
jiné vysokoškolské vzdělání a DPS   2 
jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS    
vyšší odborné vzdělání s absolutoriem pedag. směru  1  
vyšší odb. vzděl. s absolutoriem neped. směru a DPS    
vyšší odb. vzděl. s absolutoriem neped. směru bez 
DPS 

   

střední s maturitou pedagogického směru    
střední s maturitou nepedagogického směru a DPS   1 
střední s maturitou neped. směru bez DPS    
 

     počet plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků celkem: 6 (přepočt. 5,4)  
     počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků celkem: 1 (přepočt. 0,2) 
 
 
 
d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ 
vzdělávání 

Zaměření Vzdělávací instituce Délka trvání Počet 
účastníků 

Kurz Vychovatelé v domovech 
mládeže 

Univerzita Karlova  
Filosofická fakulta 

3 semestry 1 

Kombinované 
studium 

Anglický jazyk a literatura Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 

6 semestrů 1 

Kurz Zdravotnický kurz Český červený kříž vícedenní 1 

Kurz  Hudební vzdělávání p. Peter 2 semestry 1 

Kurz Jazykový kurz angličtiny Jazyková škola 2 semestry 1 

Kurz Jazykový kurz španělštiny Jazyková škola 2 semestry 1 

Kurz Jazykový kurz italštiny Italský kulturní institut 2 semestry  1 

Seminář Mládež a sekty Pedagogické centrum  jednodenní 1 

Seminář Prevence sociálně 
patologických jevů 

Pedagogické centrum jednodenní 1 

Seminář Dítě v obtížných životních 
situacích 

Pedagogické centrum jednodenní 1 

Seminář Vývoj nutriční osobnosti 
dítěte 

Pedagogické centrum jednodenní 1 

 

 

 

7. Údaje o zařízení 
 

údaje kapacita DM počet ubytovaných počet pokojů 

   I. kat. II. kat. 

k 30. 6. 2003 83 83 9 16 

k 30. 6. 2004 83 83 9 16 
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8. Cizí státní příslušníci 
 

stát počet ubytovaných studentek 

Německo 1 

 
 Vzhledem k tomu, že tato studentka žije od dětství v České republice, žádné 
problémy s její integrací se neprojevily. 
 
 
 

9. Školní stravování 

 
Ubytované studentky se stravovaly ve školní jídelně, která je součástí Katolického 

domova studujících. Obědy však často odebíraly ve škole nebo je s vědomím rodičů 
nebraly vůbec – jejich hlavním jídlem pak byla teplá večeře v KDS. Tato situace však 
přivedla jídelnu do těžké finanční situace (provozní dotace na strávníka, který odebírá jen 
snídani a večeři, je o poznání nižší než na toho, který odebírá jen obědy). Zajištění 
celodenního stravování při poměrně malém počtu strávníků bylo velkým problémem po 
finanční i organizační stránce (pracovní úvazky zaměstnanců jídelny, směnování).  
 
 
 

10. Výše poplatků 

 
Za ubytování:  800,- Kč na měsíc; 
Za stravování:    60,- Kč na den. 
 
 V KDS je zřízen sociální fond, který je naplňován převážně z darů. Příspěvky 
z tohoto fondu pak pomáhají financovat pobyt děvčat z rodin žijících ve ztížené 
sociální situaci. Ve školním roce 2003/04 příspěvky z tohoto fondu pomáhaly osmi 
rodinám. Jejich jménem děkujeme všem dárcům! 
 

 
 

11. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 
Česká školní inspekce  

– prozatím poslední orientační inspekce proběhla v KDS 14. – 16. května 2001; 
– jednací číslo inspekční zprávy 010 297/01-4007; 
– kopie inspekční zprávy je přílohou výroční zprávy o činnosti KDS za školní 

rok 2000/01; 
– opis závěru: „Domov mládeže plní vynikajícím způsobem deklarované 

výchovné poslání. Vnitřní atmosféra je příznivá. Výchovné působení je na 
základě empatie. V KDS se daří vytvářet komunitní společenství založené na 
vzájemném pochopení a toleranci. Spolupráce se zákonnými zástupci a 
školami je funkční. Případné projevy sociálně patologických jevů jsou řešeny 
bezprostředně a důsledně.“ 
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Magistrát hlavního města Prahy – odbor školství: 
– místní šetření týkající se čerpání grantu poskytnutého z prostředků HMP 

v roce 2003 na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků; 
– konání místního šetření: 12. 5. 2004; 
– výsledek: nebyly zjištěny žádné nedostatky, grant byl použit v souladu s cíli, 

na které byl poskytnut. 
 
 
 

12. Formy spolupráce se školami 

 
- Kontakty vychovatelek s třídními učiteli – především u studentek nižších ročníků 

nebo v problémových situacích. 
- Účast na pedagogických poradách na základě pozvání ze školy. 
- Pozvánky na kulturní akce pořádané domovem, informace o KDS s nabídkou 

ubytování pro nové studenty. 
 
 
 

13. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek 

 
Prevence sociálně patologických jevů je nedílnou součástí výchovné koncepce 

Katolického domova studujících. Jedná se především o pedagogiku zaměřenou na prevenci 
nežádoucího chování a  na vytváření návyků pro vhodné využití volného času mladistvé 
populace. Pedagogičtí pracovníci KDS se snaží vést mladé lidi k orientaci v mnohosti 
nabídek, správnému výběru a rozhodnutí se pro konkrétní volnočasovou aktivitu. Zřetel je 
brán na obecnou kulturní vzdělanost, rozšiřování svého budoucího profesního zájmu a 
zdravou relaxaci. 
 Díky finanční podpoře Městské části Prahy 1 probíhají v KDS již třetím rokem 
projekty Diskobolos a Albertino, které jsou zacíleny právě na prevenci sociálně 
patologických jevů. 
 Problematické případy konzultují pedagogičtí pracovníci KDS s Křesťanskou 
pedagogicko-psychologickou poradnou. 
 
 
Diskobolos aneb zdravým životním stylem proti drogám 

 
Jedná se o výchovu k zdravému životnímu stylu, ke kvalitním lidským postojům a 

vztahům ve společnosti, k osamostatňování se, k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, 
k zdravému sebevědomí a k vnitřní svobodě. Podchycení zájmu o kulturní a sportovní 
programy je vhodnou cestou, jak mladým lidem ukázat kvalitnější hodnoty než jaké jim 
může nabídnout chvilkový zážitek s drogou. Díky finanční podpoře hodnotných kulturních a 
sportovních programů je možné směřovat mladé lidi k tomu, co je vyšší a krásné. 
 
r. 2003 Diskobolos II   

- celkové náklady  72.688,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 34.450,- Kč 
 

r. 2004 Diskobolos III. 
- celkové náklady  67.900,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 35.000,- Kč 
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Albertino aneb kulturou a vzdělaností proti drogám  
 
Projekt Albertino je dlouhodobě zaměřen na minimální prevenci sociálně patologických 

jevů, a to v těchto oblastech: 
a) vhodná a účinná informovanost mládeže; 
b) kvalitní kulturní a studijní prameny informací. 

 
2. pol. 2003 Albertino II.   

- celkové náklady  68.000,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 25.000,- Kč  

 
2004 Albertino III. 

- celkové náklady  26.000,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 20.000,- Kč 

 

 
 
 
 

14. Závěr 

 
Tato výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Katolického domova 

studujících dne 9. září 2004. 
 
Výroční zpráva je vyhotovena ve třech originálech, které obdrží: 
 

- zřizovatel – Česká kongregace sester dominikánek; 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, oddělení soukromých a 

církevních škol; 
- archiv Katolického domova studujících. 
 
 
 
 
V Praze, 9. září 2004 
 
 
 
 

Ing. Ludmila K. Chládková 
ředitelka KDS 

 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
- Obrazová příloha z činnosti KDS 
- Výroční zpráva o hospodaření KDS (jen u originálů pro zřizovatele a archiv KDS) 
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VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   ČINNOSTI 

 
KATOLICKÉHO   DOMOVA 

 
STUDUJÍCÍCH 

 
 

 
 
 

Černá  14 
 

110 00  Praha  1 
 
 
 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2003 / 2004 


