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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 : Dr. Helena Hřebačková (S. Miriam OP) 
 
 
 

3. Vedení školského zařízení 

 
Ředitel :    do 31. 7. 2005 Ing. Ludmila Chládková (SM. Krista OP) 
    od 1. 8. 2005 Ing. Veronika Slavíková (SM. Rafaela OP) 
 
Statutární zástupce :  do 31: 7. 2005 Ing. Veronika Slavíková (SM. Rafaela OP) 
 
Telefon, e-mail :  viz výše 

mailto:kds@op.cz
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4. Výchovný program zařízení 

 

Pravidelné zájmové činnosti v týdnu: 

- Pěvecký kroužek – Bernie Band (vystoupení interní akce, pravidelné zajištění 
liturgické hudby při studentských mších svatých, externí vystoupení v domovech 
důchodců, v kostele sv. Ignáce v Praze 2, v kostele sv. Martina v Sedlčanech, účast 
na celostátní přehlídce zájmové činnosti církevních škol a zařízení v Odrách), 
výprava na absolventský koncert pěvecké konzervatoře. 

- Divadelní kroužek – Škopek (několik vystoupení v rámci Večera téměř vánočního, 
vlastní představení Slunce, seno a KDS – v červnu). 

- Rukodělné kroužky: keramický, paličkované krajky, šití. 

- Kuchařský kroužek. 

- Volejbal. 

- Jazykové kroužky: angličtina, italština, španělština. 

- Doučování jednotlivců v rámci přípravy do školy (jazyky, hudba, technické 
předměty). 

- Studentské mše svaté (slouží biskup P. Karel Herbst SDB). 

- Čtení biblických textů. 

- Výchova k lidským právům (spolupráce s organizací Amnesty International, Člověk 
v tísni v rámci projektu Jeden svět): video klub, psaní urgentních apelů. 

- Adopce afrických dětí – tento rok jedno dítě. 

 

Programy v rámci grantových projektů: 

- Diskobolos III.  

o kultura: 

 divadelní představení: Růže pro Algernon (divadlo v Celetné), Zločin 
a trest (divadlo v Řeznické), Tomáš Becket (divadlo Na Vinohradech), 
Romeo a Julie (Stavovské divadlo); 

 muzikálová představení: Krysař (divadlo Kalich), Bídníci, Galileo 
(divadlo Kalich), Tři mušketýři (divadlo Brodway); 

 filmová projekce: Horem pádem (kino MAT); 

o sport: aerobik, plavání: 

 Bernie-Band: natočení a vydání vlastního CD. 

 

Jednorázové činnosti: 

- Vzdělávací, poznávací:  

o poznávání Prahy (orientace po městě pro nová děvčata); 

o noční prohlídka Pražského hradu; 

o projížďka na lodích po Vltavě; 

o prohlídka s výkladem – varhany v katedrále sv. Václava, Vojtěcha a Víta; 
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o návštěvy expozic Národní galerie s odborným výkladem (IX. st., XX. st., 
XXI. st., kubismus, český design); 

o přednášky: Amnesty International (lidská práva); 

o třítýdenní výuka angličtiny s lektorkou z Irska; 

o cestopis putování v Izraeli; 

o přednáška o dobrovolnictví v rámci IBO Czech; 

o prohlídka Českého rozhlasu. 

- Dílny tvořivosti:  

o malování na sklo, na textil; 

o výroba svíček; 

o obtisky na textil, obtisky na sklo; 

o ruční papír; 

o drátkování. 

- Dobrovolníci: 

o Velikonoční sbírky pro ADRU; 

o výprava do Poslanecké sněmovny na vernisáž ikon; 

o happening k 50. výročí úmrtí A. Einsteina; 

o badmintonový turnaj. 

 

 

Tradiční programy: 

- Zahajovací táborák. 

- Mikulášská nadílka. 

- Soutěž „vánoční přání“. 

- Čas otevřených dveří v KDS. 

- Večer téměř vánoční. 

- Vánoční večeře s děvčaty. 

- Postní křížová cesta na Petříně. 

- Běh do schodů. 

- Červnový oheň. 

- Ovotečka. 

 

Komunikace s děvčaty-provozně informační: 

- Patrové schůzky, domovní rady, celodomovní fóra k aktuálním problémům – hledání 
řešení, stravovací komise. 

- Místní vysílání rádia Černobýl, fotonástěnky, multimediální nástěnky – připravují 
vychovatelky s děvčaty. 

 
 

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 
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dominikánky. Součástí domova je i kuchyně poskytující celodenní stravování. 
 
Budova, materiálně-technické podmínky provozu: 
 

- Dvě vnitřně propojené budovy cca sto roků staré, 12 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. 2004 k 15. 10. 2004 k 30. 6. 2005 

fyzické 
osoby 

přepočtení 
pracovníci 

fyzické 
osoby 

přepočtení 
pracovníci 

fyzické 
osoby 

přepočtení 
pracovníci 

pedagogičtí (stálí 
+externí) 

6 5,6 4 3,7 5 4,1 

nepedagogičtí* 8 6,45 10 8,15 8 7,1 

Celkem 14 12,05 14 11,85 13 11,2 
     * provozní pracovníci, technicko-hospod. pracovníci 

 

 
b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 15. 10. 2004 
 

věk do 30 let 
včetně 

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

počet 3 1     

z toho žen 3 1     

 
 
c) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících   k 15. 10. 2004 
 

Stupeň vzdělání Počty pracovníků 
 fyzických přepočtených 
vysokoškolské podle § 16, odstavec 1 písm. a)   
vysokoškolské podle § 16, odstavec 1 písm. b) 2 1,5 
vyšší odborné podle § 16, odstavec 1 písm.  c) 1 0,9 
vyšší odborné podle § 16, odstavec 1 písm.  d)   
střední s maturitní zkouškou podle § 16, odstavec 1 písm. e)   
střední s maturitní zkouškou podle § 16, odstavec 1 písm. f) 1 1 
bez odborné kvalifikace 1 0,3 

 

Pracovník uvedený v posledním řádku této tabulky je v tabulce 6a jako fyzická 
osoba započten mezi provozní pracovníky (na provozním úseku má 0,7 úvazku). 
 

K 30. 6. 2005 již všichni pedagogičtí zaměstnanci s odbornou kvalifikací. 
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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  Hudební vzdělávání Arcibiskupství pražské 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 Jazyková škola 2 semestry  1 

Seminář PC gramotnost Scomp vícedenní 2 

Seminář Zákony ve školství Vzdělávací centrum VŠO jednodenní 1 

Seminář Daně ve školství Vzdělávací centrum VŠO jednodenní 1 

Seminář Vedení archivu Integra centrum jednodenní 1 

 
 

 

 

7. Údaje o zařízení 

 

údaje kapacita DM počet ubytovaných počet pokojů 

   I. kat. II. kat. 

k 30. 6. 2004 83 83 9 16 

k 30. 9. 2004 83 83 9 16 

k 30. 6. 2005 83 83 11 14 

 
 Katolický domov studujících užívá pokoje po dobu školního roku, na dobu 
letních prázdnin (resp. na červenec) je má od majitele budovy pronajaté jiný subjekt. 
 
 

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 
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Ubytované studentky se stravovaly ve školní jídelně, která je součástí Katolického 
domova studujících. Vzhledem k problémům popsaným ve výroční zprávě za minulý školní 
rok byl po konzultaci s hygienickou stanicí změněn provoz jídelny a výdejní doba oběda 
posunuta na pozdní odpoledne. Tato změna byla předem konzultována také se všemi 
zaměstnanci a obyvatelkami domova a osvědčila se. 
 
 
 

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 2004/05 příspěvky z tohoto fondu pomáhaly osmi 
rodinám. Jejich jménem děkujeme všem dárcům! 
 

 
 

11. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 

 
Česká školní inspekce  

– viz příloha. 
 

 
Pražská správa sociálního zabezpečení: 

– kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností 
v důchodovém pojištění; 

– konání kontroly: 30. 5. 2005; 
– žádná nápravná opatření nebyla uložena. 

 
 

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. 
 
 
 

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 
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brán na obecnou kulturní vzdělanost, rozšiřování svého budoucího profesního zájmu a 
zdravou relaxaci. 
 Díky finanční podpoře Městské části Prahy 1 probíhají v KDS již čtvrtým rokem 
projekty Diskobolos a Albertino, které jsou zacíleny právě na prevenci sociálně 
patologických jevů. Prvním rokem byl realizován projekt podporující volnočasové aktivity 
hudebního uskupení Bernie Band. 
 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. 2004 Diskobolos III. 

- celkové náklady  93.070,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 35.000,- Kč 

 
r. 2005 Diskobolos IV. 

- celkové náklady  76.500,- Kč  
- příspěvek MěČ Pha 1 32.000,- Kč 
 
 
 

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. 

 
 
r. 2004 Albertino III. 

- celkové náklady  27.000,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 20.000,- Kč 

 
r. 2005 Albertino IV. 

- celkové náklady  40.000,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 10.000,- Kč 

 
Bernie Band 
 
   Finanční podpora hudebního kroužku přispívá k eliminování sociálně patologických jevů 
mládeže. Během školní roku 2004/2005 uskutečnil Bernie Band několik veřejných 
vystoupení a vydal vlastní CD. Repertoár tvoří jak skladby převzaté tak vlastní.   
 
r. 2004 Bernie Band 

- celkové náklady  29.000,- Kč 
- příspěvek MěČ Pha 1 20.000,- Kč 
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14. Základní údaje o hospodaření domova 

 
Provoz domova je zčásti hrazen provozní dotací přidělenou MŠMT, zčásti 

poplatky rodičů ubytovaných děvčat. Velký dík patří zřizovateli domova, který se 
stará o budovu a do jisté míry i o běžnou údržbu, ačkoli domov neplatí nájemné.  

Výroční zpráva o hospodaření domova za rok 2004 je přílohou originálů této 
výroční zprávy určených zřizovateli a spisovně KDS. 
 
 

15. Závěr 

 
Tato výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Katolického domova 

studujících dne 9. září 2005. 
 
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; 
- spisovna Katolického domova studujících. 
 
 
 
 
V Praze, 9. září 2005 
 
 
 
 

Ing. Veronika Slavíková 
ředitelka KDS 

 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
- Výroční zpráva o hospodaření KDS (jen u originálů pro zřizovatele a archiv KDS) 
- Inspekční zpráva z inspekce konané ČŠI 29. – 31. března 2005 
- Obrazová příloha z činnosti KDS 
- výroční zpráva jídelny (MHMP, zřizovateli pro radost) 
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VÝROČNÍ   ZPRÁVA   O   ČINNOSTI 

 
KATOLICKÉHO   DOMOVA 

 
STUDUJÍCÍCH 

 
 

 
 
 

Černá  14 
 

110 00  Praha  1 
 
 
 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2004 / 2005 


