
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna, Černá 14, Praha 1 

 

                                  Výroční zpráva o činnosti  – školní rok 2005/06 - 1 - 

 
 
 
 

KATOLICKÝ 

  DOMOV 

  STUDUJÍCÍCH 
- 

domov mládeže a školní jídelna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

školní rok 2005 / 2006 

 
 
Výroční zpráva o činnosti Katolického domova studujících – domova mládeže a školní 

jídelny (dále jen KDS) za školní rok 2005/06 je zpracována podle osnovy požadované 
Magistrátem hlavního města Prahy, odborem školství. Pro školské výchovné a ubytovací 
zařízení, jakým je KDS, jsou z osnovy zpracovány dvě části – část obecná a část školní 
jídelna. Ostatní části osnovy se tohoto zařízení netýkají.  
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1. Obecná část 

 
1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí  o  

zařazení  školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení 
 
Školská právnická osoba:  Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna 
    (dále jen KDS) 
 
sídlo: Černá 14 / 1610 
 110 00   Praha 1 
IČ: 43 001 106 
IZO: 600 027 317 
 
1.2. Zřizovatel 

 
Česká kongregace sester dominikánek  

sídlo: Veveří 469 / 27 
 602 00  Brno 
IČ: 00 403 415 
 
1.3. Změny zřizovatele (které a důvod)  

 
Dne 3.2. 2006 rozhodla generální rada zřizovatele o změně právní formy církevní 

organizace s názvem Katolický domov studujících na školskou právnickou osobu s názvem 
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna a současně vydala pro toto 
zařízení příslušnou zřizovací listinu.  

Návrh na zápis do rejstříku školských právnických osob byl podán dne 28.2. 2006, 
zápis do tohoto rejstříku na MŠMT (č.j. 13 234/06-21) byl proveden ke dni 17.6. 2006.  

 
 

1.4. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich e-mail a telefon 
 
ředitelka ŠPO:  Ing. Veronika Slavíková, nar. 26.6. 1974 
  trvalý pobyt:  Černá 14, 110 00  Praha 1 
  tel:   224 934 856 
  e-mail:  kdsop@tiscali.cz 
 
zástupkyně ředitelky ŠPO:  Mgr. Jindřiška Beránková, nar. 26.10.1974 
  trvalý pobyt:  Černá 14, 110 00  Praha 1 

tel:   224 934 496  
  e-mail:  vojtechaop@volny.cz 
 
 
1.5. Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové 

programy 
   

Podle požadavků §5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, byl pro školní rok poprvé zpracován a vydán Školní 
vzdělávací program pro KDS. Celostátní rámcový vzdělávací program pro školská výchovná 
a ubytovací zařízení zatím nebyl vydán, pedagogický personál KDS se pokusil jít vlastní 
cestou a pro školní rok 2005/06 vydal místní Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) na 
zkoušku. Cíle a obsah výchovně – vzdělávací činnosti v ŠVP vycházejí z výchovné koncepce 
Katolického domova studujících, která je zaměřena na formaci ke studiu, a to jak přístupem a 
vlastní studijní přípravou na výuku do školy, tak kvalitní volbou pro aktivní prožívání volného 
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času. Obecná rovina ŠVP zahrnuje výchovně – formační činnost, profilační rovina obsahuje 
volnočasovou volbu ze čtyř profilů – duchovní, kulturní, sportovní a spolupráci s neziskovými 
organizacemi (v oblasti sociální a podpory lidských práv). Každý z profilů nabízí několik 
různých kroužků a aktivit. Studentky si na daný školní rok volí jednu z aktivit jako závaznou, 
všechny další jsou stálou programovou nabídkou.  

V rámci jednotlivých profilačních rovin pracovaly tyto zájmové kroužky: 
 duchovní profil:  

biblické hodiny (jedenkrát týdně); 
studentské mše svaté (jedenkrát měsíčně);  
katecheze (jedenkrát týdně); 
tématické výpravy (národní pouť do Staré Boleslavi, Dušičkový večer v bazilice 

sv. Petra a sv. Pavla na Vyšehradě, večerní křížová cesta na Petříně); 
 
 kulturní profil:  

 kultura přijímaná: 
výpravy do galerií (Národní galerie, Anežský klášter, klášter sv.Jiří, 

obrazárna a Tereziánské křídlo Pražského hradu);  
výpravy do divadel (Stavovské divadlo, Laterna Magika, Národní 

divadlo – projekt Bouda); 
koncerty a muzikály (Křižíkova fontána, T-Mobil aréna, divadlo Kalich); 
představení v kině (MAT, Slovanský dům, Imax 3D); 

   tvořivá kultura:  
dramatický spolek Škopek (realizovaná veřejná představení Noc na 

Karlštejně, Princezna ze mlejna); 
pěvecký spolek Bernie-Band (opakovaná vystoupení v klubech seniorů 

na Praze 2, koncerty v kostelech sv.Vojtěcha a sv. Bartoloměje na Praze 1, 
vystoupení na Vyšší odborné škole publicistiky v projektu Všemi směry, 
prezentace KDS při celostátní přehlídce církevních škol a zařízení v Odrách); 

pravidelné kroužky ručních dílen: keramický; paličkování; šití; vaření a 
pečení; 

vysílání místního rádia Černobýl (jednou týdně); 
jazykové kroužky angličtiny, ruštiny, italštiny; 

 
 sportovní profil:  

volejbal – tréninky jednou týdně, na závěr přátelský turnaj v DM Na Třebešíně; 
aerobik – spolupráce se sportovním klubem při ČVUT fakultě strojní, tréninky 

každý den;  
 

 sociální profil a podpora lidských práv:  
spolupráce s neziskovými organizacemi při veřejných sbírkách: Adra – 

Velikonoční sbírka, Papežské misijní dílo – sedm místních akcí;  
podpora lidských práv spoluprácí s organizací Amnesty International: psaní 

urgetních apelů – 27 odeslaných dopisů; 
spolupráce se sdružením Člověk v tísni ve formě vzdělávání díky projektu 

Jeden svět na školách, metodou promítání audio-vizuálních dokumentů a následnou 
debatou z nabídky se konalo v KDS sedm projekcí tohoto typu. 

 
 
1.6. Stručná charakteristika školy, školského zařízení (včetně počtu budov a jejich 

rozmístění, hřiště, zahrada,  materiálně technických podmínek pro činnost 
apod.  
 
Katolický domov studujících fungoval jako církevní školské zařízení s právní 

subjektivitou zřízené Českou kongregací sester dominikánek v souladu s § 12 zákona 
č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, s § 22 zákona č. 395/1991 Sb. 
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o předškolních zařízeních a školských zařízeních a se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Do sítě škol, 
předškolních a školských zařízení MŠMT ČR byl zařazen k 1.11.1991, opakovaně k 1.9.1996 
a k 1.9.1999. 

V tomto školním roce došlo ke změně právní formy. Byla podána žádost o zápis do 
rejstříku školských právnických osob, současně byla zřizovatelem vydána nová zřizovací 
listina. Dne 17.6.2006 byl proveden zápis do rejstříku školských právnických osob a byla 
provedena změna názvu na Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna.  

Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna (dále jen KDS) je 
školské výchovné a ubytovací zařízení a zařízení školní jídelny ve smyslu školského zákona 
č. 561/2004 Sb. KDS je zřízen Českou kongregací sester dominikánek jako školská 
právnická osoba s cílem vytvářet pro svěřené žáky a studenty podmínky pro řádné studium, 
k osvojování duchovních a morálních hodnot, k úctě ke každému člověku a tak pozitivně 
přispívat k jejich lidskému dozrávání.  

KDS jako školské výchovné a ubytovací zařízení poskytuje své služby studentkám 
středního a vyššího odborného studia z celé Prahy. Ve školním roce 2005/06 bylo v KDS 
ubytováno 83 studentek z 25 typů škol (střední školy 16; konzervatoře 3; vyšší odborné školy 
6). Škol zřizovaných Magistrátem hl.města Prahy bylo 14 (studentek z těchto škol celkem 
50), soukromých škol 5 (počet studentek 6), církevních škol 6 (počet studentek 27).   

Zařízení se nachází v centru hlavního města Prahy ve dvou vnitřně propojených 
budovách cca sto roků starých, 13 let po generální rekonstrukci. Ubytovaným studentkám je 
k dispozici 25 dvou - až pětilůžkových pokojů s vlastní koupelnou, průběžně aktualizovaná 
knihovna – studovna, 8 PC (polovina se stálým připojením na internet), jídelna, kaple, malý 
dvůr, posilovací trenažery + vlastní menší tělocvičná prostora, pronájem velké tělocvičny 1 x 
týdně, keramická pec.  

Ve školním roce 2005/06 se v rámci údržby domu natřeno celé zadní schodiště a bylo 
opatřeno protiskluzovou úpravou, nový nátěr byl proveden u všech dveřních zárubní 
v celém domě, opravena byla havarijní fasáda na vikýři v pátém nadzemním podlaží domu.  
 

1.6.1. Tělocvična, hřiště 
 
vlastní tělocvična ano – ne (nehodící se škrtněte) 
jinde (uveďte kde):  

smluvně – Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, Praha 1; 
 školní hřiště: ano – ne ,  vyhovující ano -  ne (nehodící se škrtněte) 

 
 
1.7. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení 

 
1.7.1. personální zabezpečení 

 

pracovníci 
k 30.6. 2005 
fyzické osoby 

k 30.6. 2005 
přep. 

pracovníci 

k 30.6. 2006 
fyzické osoby 

k 30.6. 2006 
přep. 

pracovníci 

pedagogičtí (vč. ředitele) 5 4,1 5 4,7 

nepedagogičtí* 8 7,15 8 6,15 

     z toho:                   
pracovníci ŠJ 

4 3,75 4 3,5 

                    THP 1 0,7 1 0,8 

                                 
provozní prac. 

3 2,7 3 1,85 

Celkem 13 11,25 13 10,85 

*pracovníci provozní, THP, ŠJ – uvést samostatně včetně vymezení činností 
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1.7.2. věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 
 

Věk 
do 30 let 
včetně 

31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let 
z toho 

důchodci 

Počet 2 3     

z toho žen 2 3     

 

 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 32 roky 

 Z toho žen: 32 roky   
 
 

1.7.3. kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 
 

Typ školy 

Vzdělání 

Vysokoškolské 
pedagogické 

Vysokoškolské 
nepedagogické s 

DPS 
bez 
DPS 

VOŠ 
pedago
gická 

VOŠ 
nepedagogi

ckého 
směru 

Bc. Mgr. Dr. Bc. 
Mgr. 
Ing. 

Dr. 
s 

DPS 
bez 
DPS 

VŠ dle §16, odst.1 
písm.a) 

           

VŠ dle §16, odst.1 
písm.b) 

    4  3 1*    

vyšší odborné §16, 
odst.1 písm.c) 

   1     1   

vyšší odborné §16, 
odst.1 písm.d) 

           

            

 

Typ školy 

Vzdělání 

Střední 
odborné 

s maturitou 
pedagogického 

směru 

Střední odborné 
s maturitou 

nepedagogickéh
o směru 

s DPS 
bez 
DPS 

SŠ s maturitní zk. dle 
§16, odst.1 písm.e) 

   

SŠ s maturitní zk. dle 
§16, odst.1 písm.f) 

 1  

    

 
 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci.  
 
Poznámka:  1* tento zaměstnanec má 02, úvazku pedagogického, (0,8 úvazku 
nepedagogického). 
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1.7.5. odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 
 

 počet: 0 důvody: 0 
 

1.7.6. nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku 
 

 počet: 0 obor: 0 
 

1.7.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku 
 

 počet: 0 obor: 0 
 

1.7.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

typy studia počet akcí zaměření akcí 
počet 

účastníků 
vzdělávací 
instituce 

semináře: 
         jednodenní 
dvou a vícedenní 

1 BOZP * 5 Š – servis  

kurzy: 
         jednodenní 
dvou a vícedenní 

1 
 

Vnitřní kontrolní 
systém * 

1 
 

Vzdělávací 
centrum VŠO  

 1 Interní předpisy * 
 

1 Vzdělávací 
centrum VŠO  

 1 Rozvoj klíčových 
kompetencí 

studentů 

1 CM gymnázium 
Prostějov 

 

DPS x    

školský 
management 

x    

rozšiřování 
aprobace 

x    

jiné (uvést jaké)     

           jazykový kurz  2 semestry angličtina 1 Jazyková škola 

           jazykový kurz  1 semestr angličtina 1 Jazyková škola 

           jazykový kurz  1 semestr němčina 1 Jazyková škola 

           jazykový kurz  1 semestr francouzština 1 Jazyková škola 

           hudební kurz 2 semestry hra na varhany 1 Arcibiskupství 
pražské 

     

 
Poznámka:  * semináře financované KDS 
 
 

1.8. Dojíţdějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.Prahy), z toho 
počet nově přijatých 

  
V této tabulce jsou zahrnuti všichni žáci, kteří v domově mládeže bydleli během 

školního roku 2005/06. Jejich celkový počet dosáhl k 30.6.2006 výše 91 žáků.  
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kraj počet žáků Z toho nově přijatých 

Jihočeský 5 1 

Jihomoravský 0 0 

Karlovarský 4 0 

Královehradecký 5 3 

Liberecký 9 4 

Moravskoslezský 1 1 

Olomoucký 1 0 

Pardubický 3 1 

Plzeňský 4 0 

Praha hl.město 1 1 

Středočeský 41 12 

Ústecký 16 4 

Vysočina 1 1 

Zlínský 0 0 

 
1.9. Ţáci - cizí státní příslušníci: 

 

stát počet žáků 

0 0 

 
Během školního roku 2005/06 v domově mládeže nebydlel žádný žák cizí státní příslušnosti.  
 
1.12. Školní stravování   
 

kapacita 
počet 

stravovaných 
žáků/dětí 

Z toho 
z jiných škol 

130 92 * 16 * 

130 99 ** 16 ** 

 
Poznámka:  * stavy bez maturantů – 92 strávníků (k 30.6. 2006) 

** stavy včetně maturantů – 99 strávníků (k 30.5. 2006) 
 
1.14. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a 
signaturu) 

 
V letošním školním roce kontrola ČŠI  nenavštívila naše školské zařízení. Poslední 

kontrola ČŠI proběhla ve dnech 29. – 31. března 2005 (čj. 01 1537/05-4007; signatura: 
oa1ly413).  
  

Další kontroly: 

 Hygienická stanice hlavního města Prahy, oddělení mládeže a dorostu: Kontrola 
ve školní jídelně KDS dne 1.11.2005. Zjištěné připomínky a závady se týkaly 
především technického vybavení kuchyně. Odstranění těchto závad resp. nákup 
kvalitnějšího zařízení kuchyně je přímo závislý na dosažitelnosti finančních 
prostředků. Na odstranění připomínek se pracuje postupně. na odstranění 
připomínek se pracuje.  

 VZP ČR, krajská pobočka pro hlavní město Prahu: Kontrola plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
dne13.2. 2006. Chyby uvedeny na pravou míru. 
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 BOZP při ČMOS: Kontrola bezpečnosti práce; dne 17.2.2006; na odstranění 
připomínek se pracuje;  

 
 

1.17. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: 
 
KDS již několikátý rok spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou 

poradnou na Praze 8 (KPPP) ve třech rovinách. První je akutní poradenství pedagogických 
pracovníků s odborníky z KPPP. Druhou rovinou je nabídka vzdělávacích přednášek pro 
studenty ubytované v KDS. Ve školním roce 2005/06 se konala v měsíci březnu přednáška 
na téma Jak se učit a naučit? Byla zaměřena na studenty prvních ročníků a z jejich strany byl 
očekávaný zájem nejvyšší. Třetí rovinou spolupráce s KPPP je zprostředkování kontaktu 
studentům s pedagogicko – psychologickými problémy a následná podpora při řešení 
složitých životních situací těchto studentů.  
 
 

1.18. Integrace  
(zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně 
uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního 
prostředí a cizinců do výuky) 

 
V našem školském zařízení nebyl v průběhu školního roku žádný integrovaný žák.  
 
 

1.22. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, … 
 
Již pátým rokem realizuje KDS projekty Diskobolos a Albertino. Možnost jejich 

provádění v praxi je z velké části podporováno z grantových projektů vypisovaných městskou 
částí Praha 1. Mezi studentkami jsou oba projekty oblíbené pro svou praktičnost. 

 
Diskobolos aneb zdravým ţivotním stylem proti drogám  
Nedílnou součástí výchovné koncepce Katolického domova studujících je prevence 

sociálně patologických jevů. 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.  

Projekt Diskobolos se zaměřuje na 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. V projektu jsou nabídnuty 
dvě základní volby, kulturní a sportovní. 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. 

Projekt je finančně podporován Městskou částí Praha 1 v rámci grantových řízení 
„Jednička proti drogám“. 
 

Albertino – práce s mládeţí a podpora volnočasových aktivit  
Projekt Albertino je rovněž kontinuálním program, jehož realizace je finančně 

podporována Městskou částí Praha 1, a to v rámci projektů na podporu práce s mládeží.  
Projekt je v rámci volnočasových aktivit zacílen na oblasti výtvarných a rukodělných 

kroužků. Ubytovaným studentkám byla nabídnuta široká škála tvořivých aktivit - paličkování, 
keramika, malování na sklo, malování na hedvábí, kurzy šití, výroba svíček z vosku i gelu, 
výroba módních doplňků z netradičních materiálů, drátkování apod. Některé z těchto aktivit 
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jsou organizovány jako celoroční kurzy, jiné pouze několikrát během školního roku jako 
tématická dílna. Nabídka výtvarných činností se pravidelně těší velkému zájmu.  

Jazykové vzdělávání je druhým cílem projektu Albertino. Pedagogičtí pracovníci KDS 
poskytují ubytovaným studentkám pomoc při studiu, a to i formou doučování a 
organizováním jazykových kroužků. V současnosti probíhá výuka či doučování angličtiny, 
španělštiny, italštiny, němčiny a ruštiny. Finanční prostředky získané prostřednictvím 
projektu Albertino jsou zpravidla použity na nákup jazykových učebnic a výukových 
pomůcek. 

  

Pěvecký krouţek „Bernie-Band“ 
Skupina Bernie-Band je otevřena všem zájemcům o zpěv, přičemž není požadováno 

předchozí hudební vzdělání ani školený hlas. Bernie-Band má za sebou již několik 
úspěšných veřejných vystoupení při různých příležitostech a přehlídkách zájmové činnosti 
studentů. Díky finančním prostředkům projektu Albertino byly zakoupeny kvalitní hudební 
nástroje, zpěvníky, textilní doplňky, vydáno vlastní CD apod.   
 
 
1.23. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi  
 

KDS spolupracuje s několika různými neziskovými a sociálními organizacemi ve třech 
rovinách. První rovinou je přímá účast na aktivitách organizace, především jako dobrovolníci. 
Druhou rovinou je nabídka aktivní tvořivé činnosti našich studentek pro danou organizaci. 
Rovinou třetí je naopak realizace vzdělávacích aktivit různých organizací a hnutí pro naše 
studentky. Ve školní roce 2005/06 spolupráce probíhala s následujícími subjekty: 

 
- ADRA (nevládní nezisková organizace, zaměřená na poskytování humanitární a 

sociální pomoci v zahraničí a v ČR; www.adra.cz) – studentky ubytované v KDS se také 
letos zapojily jako dobrovolnice při veřejných sbírkách;  

 
- Amnesty international – (celosvětové hnutí lidí, kteří vedou kampaně za 

mezinárodně uznaná lidská práva; www.amnesty.cz) – studentky se zapojily do aktivity 
Jednejte - psaní urgentních apelů a za školní rok 2005/06 odeslaly 27 urgentních apelů;  

 
- Centrum sociálních sluţeb Praha 2 (organizace zřízená městskou částí Praha 2 za 

účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2 v poproduktivním věku a mladým rodinám, 
žijícím na Praze 2; www.cssp2.cz) – pěvecký kroužek Bernie-Band opakovaně vystoupil 
v době adventní a postní s hudebním programem v klubech seniorů; 

 
- Člověk v tísni – projekt Jeden svět na školách (obecně prospěšná společnost Člověk 

v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a 
podporovat dodržování lidských práv ve světě; http://jedensvet.cz/skoly) – spolupráce s touto 
společností se děje zapojením KDS do projektu Jeden svět na školách, kde je obsahem 
vzdělávání skrze audio-vizuální projekce dokumentárních pořadů s následnou debatou; díky 
vstřícnosti organizátorů projektu se mohla ve školním roce 2005/06 realizovat sedmkrát 
projekce filmů ze zmiňovaného projektu;  

 
- Hnutí pro ţivot ČR (dobrovolné občanské sdružení se zájmem šířit a prosazovat 

úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti; http://prolife.cz) – v době legislativních 
úprav problematiky homosexuality přijal pozvání prezident Hnutí pro život, který vystoupil 
s přednáškou a následnou diskusí na  téma: „Alternatviní pohled na homosexualitu“;    

 
- PMD (mezinárodní organizace podporující misie - Papežské misijní dílo; 

www.misijnidila.cz) – studentky zorganizovaly během školního roku sedmkrát sbírku na 
vybrané projekty misijního díla dětí;  

http://www.cssp2.cz/css001.htm
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Spolupráce se školami a školskými zařízeními:  
 
- Dívčí katolická škola, Platnéřská 4, Praha 1 (www.dksp1.cz) – studentky této školy 

konají odborné praxe ve školní jídelně KDS; 
 
- Domov mládeţe Na Třebešíně, Praha 10 – volejbalový kroužek studentek KDS 

završil svou celoroční sportovní přípravu účastí na tradičním přátelském volejbalovém 
turnaji pořádaném DM Na Třebešíně a kvalitní výsledky nenechaly na sebe čekat; 

 
- Křesťanský domov mládeţe, Francouzská 1, Praha 2 (www.kdm.cz) – ubytované 

studentky KDS se zájmem přijaly pozvání na přednášku SM.Františky Olexové OSF o 
misiích v jižní Africe u lidí nemocných AIDS;  

 
- Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8 

(www.kppp.cz) – spolupráce viz oddíl 1.17; 
 
- Vyšší odborná škola publicistiky, Opatovická 18, Praha 1 (www.vosp.cz) – na akci 

této školy s názvem Všemi směry se podílel pěvecký kroužek KDS Bernie-Band s pásmem 
židovských písní;  

 
 
1.24. Školská rada - sloţení a hodnocení činnosti: 

 
Školská rada je zřizována jen pro školy (§167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), ve školských zařízeních se 
nezřizuje.  
 
 
 
 
 

 
9. Školní jídelna, školní jídelna – vývařovna, školní jídelna – výdejna (tuto část vyplní 

pouze subjekty, jejichž součástí je školní jídelna, školní jídelna – vývařovna,nebo školní 
jídelna - výdejna) 

 
9.1.  kapacita zařízení 

 

 k 30.6.2005: 130 
 

 k 30.6.2006: 130 
 

9.2. počet přihlášených strávníků 
 

 k 30.6.2005: 130 
 

 k 30.6.2006: 130 
 

9.3. počet vydaných jídel v měsíci: 
 

Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

4039 3587 4257 2971 3949 2477 4059 3027 3628 2953 
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 Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou Katolického 
domova studujících – domova mládeže a školní jídelny na poradě dne 18.9. 2006. 
 
 
 
 
 Výroční zpráva je vyhotovena ve třech originálech, které obdrží: 

 zřizovatel Česká kongregace sester ; 

 Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství; 

 spisovna Katolického domova studujících – domova mládeže a školní jídelny. 
 

 
 
 
 
 
 Praze dne 18. září 2006  
 
 
 
 
        Ing. Veronika Slavíková 

 
Ředitelka Katolického domova studujících  

– domova mládeže a školní jídelny   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

 fotografická a obrazová příloha z činnosti KDS. 
 


