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I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2010.
Školská právnická osoba:
Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna
(dále jen KDS nebo domov)
sídlo: Černá 1610 / 14
110 00 Praha 1
IČ:
IZO:

430 01 106
600 027 317

Zřizovatel ŠPO:
Česká kongregace sester dominikánek
sídlo: Veveří 469 / 27
602 00 Brno
IČ:
004 03 415

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Ředitelka ŠPO:
trvalý pobyt:
tel:
e-mail:

Ing. Veronika Slavíková, narozená 26. 6. 1974
Černá 14, 110 00 Praha 1
+420 224 934 856
reditelna@kds.op.cz

Zástupkyně ředitelky ŠPO:
trvalý pobyt:
tel:
e-mail:

paní Jana Šanderová, narozená 10. 5. 1962
Suchý vršek 2099, 158 00 Praha 5
+420 224 934 496
jidelna@kds.op.cz

3.

Webové stránky právnické osoby:

4.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).

http://kds.op.cz

Domov mládeže – kapacita cílová: 81 lůžek.
Školní jídelna – kapacita cílová: 200 stravovaných.

5.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby.

Zařízení se nachází v centru hlavního města Prahy ve dvou vnitřně propojených
budovách více jak sto roků starých. Jednotlivé technicko provozní části domu, obnovené při
generální rekonstrukci domu v devadesátých letech neodvratně potřebují opět renovovat.
Úspěšně proběhly plánované rekonstrukce kuchyně školní jídelny (v srpnu 2008),
osobního výtahu (v prosinci 2009). K oběma rekonstrukcím bylo nutno přistoupit vzhledem
k požadovaným hygienickým a technicko bezpečnostním požadavkům. Během letních
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prázdnin se připravovala rekonstrukce domovní plynové kotelny, jelikož od zimy byla
v havarijním provozu jen na jeden záložní kotel. Bylo vybráno úspornější technologické
řešení kotelny se dvěma kondenzačními kotli kaskádově zapojenými a „nabíjením“ teplé
vody. Vlastní rekonstrukce kotelny s odstávkou teplé vody proběhla v říjnu – listopadu 2010.
Úspory na odběru plynu jsou zatím mezi 500 – 1 000m3 / měsíc. Všechny tyto rekonstrukce
finančně plně zajistil majitel domu.
Díky účelově určené dotaci majitele se podařilo obnovit osvětlovací tělesa na
zbývajícím 4. patře a na hlavním schodišti. Z darů do investičního fondu KDS se v březnu
2011 pořídilo pro děvčata s nejlepšími výsledky v úklidu pokoje dalších 12 kusů nových
roštových lůžek se zdravotními matracemi.
V září byl ukraden měděný dešťový okap ve dvorní části domu ve výšce cca 4 metry.
Jelikož se nenašel zloděj, škodu uhradil majitel domu.
Pozornost si vyžádal odtok dvorní vpusti u zadního vstupu do budovy č. p. 16. Při
přívalových deštích byly opětovně díky neodtékání této dvorní vpusti vyplaveny suterénní
prostory domu. Zničeny byly některé uskladněné věci menší hodnoty. Stávající vpusť sice
byla opatřená sběrným košem, ale neměla pevné dno a navíc byla zaústěna do staré vpusti,
která byla téměř zcela zanesena hlínou s kořínky. Celé horizontální vedení se pročistilo
tlakově, vpusť se opatřila betonovým dnem a propojení přes starou vpusť se provedlo
trubkou.
Na jaře se začalo s rekonstrukcí vzduchotechniky, což bylo dokončeno potom v září
2011. Dále se z jara nechaly vymalovat pokoje pro ubytované studentky.
Před začátkem školního roku se podařilo zajistit pokrytí wifi signálem všechna místa
domova, PC v knihovně byla na internet napojena kabelem.
Ubytovaným studentkám je k dispozici 25 dvou až čtyřlůžkových pokojů (jeden je
pětilůžkový) s vlastní koupelnou, průběžně aktualizovaná knihovna – studovna, PC se stálým
připojením na internet, pokrytí wifi signálem v domě, rekonstruovaná školní kuchyň s jídelnou
a reprografické centrum.
Pro volný čas a odpočinek slouží ubytovaným kaple, keramická dílna s vypalovací
pecí, malý dvůr se zelení a zahradním posezením, posilovací trenažéry s vlastní menší
tělocvičnou prostorou, klubové posezení s moderní audio vizuální technikou a stolním
fotbalem, prostory ke cvičení na hudební nástroj, pianino.
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II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

b.

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

2

2

0

0

0

0

4,4

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav k 31. 10. 2010)
počet pedagogických
pracovníků

škola

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

DM

c.

5

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

DM

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob (stav k 31. 10. 2010)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

celkem % z celkového
počtu pedag. pracovníků

5
0

100
0

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

Zdravotní kurz

1

Kvalifikační kurz

2

Semináře

1
1
1

Antisemitismus
Islám a střed civilizací
Angličtina – st. zkouška

1
1
1

PARVULA,
skaut.středisko Zbraslav
NIDV
NIDV
Státní jazyková škola

1

Němčina – intenzivní
Psychologie osobnosti –
grafologie
Kvalifikace pro vedoucí
ve skaut.hnutí

1

Goethe institut

1

Česká grafologická komora

1

Jesenická lesní škola

Jazykové kurzy
Kurzy

12

Vůdcovské zk.

1

vzdělávací instituce

V září jedna z vychovatelek nastoupila dlouhodobě na nemocenskou dovolenou, zástup za ni
byl hledán na podzim, od ledna pak byla přijata nová vychovatelka.
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2.

Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu)
a.

b.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

8

7,45

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Seminář
Jiné

počet

zaměření

1
1

Hygiena ve stravovacím provozu
Kuchařský rekvalifikační kurz

počet
účastníků
2
1
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IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání - Domov mládeže
1.

Domov mládeže (samostatný)
a.

Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte k 31. 10. 2010)
počet
25
11
14
0
0
3

Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových
4 až 6 lůžkových
v tom
7 až 10 lůžkových
11 a více lůžkových
Společenské místnosti a klubovny

b.

Tabulka počtu ubytovaných studentek ve školním roce 2009/10 podle typů škol
(údaje jsou uvedeny k 31. 10. 2010):

TYP školy ►
Střední
škola
60
6
0
66

Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
odborné
učiliště
3
0
0
3

Gymnázium

Konzervatoř

0
0
1
1

5
0
0
5

Vyšší
odborná
škola
2
4
0
6

Celkem
70
10
1
81

c.

Žádosti o ubytování v domově mládeže
- počet žádostí celkem – podaných 98;
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno 16 – přijatých 82;
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti – nesplněné podmínky pro nástup
k ubytování, naplněná kapacita domova.

d.

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
- ukončení nebo změna studia – 2 studentky;
- změna osobní situace – 4 studentky;
- bezpodmínečné vyloučení – 1 studentka.

e.

Další údaje o ubytovaných

Ve školním roce 2010/11 (počty k 31. 10. 2010) bylo v KDS ubytováno 82 studentek
z 25 typů škol, jejichž zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy, církev, soukromý subjekt.
Tabulka počtu typů škol podle zřizovatele:
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církev
Soukromý
Celkem

Střední
škola

Gymnázium

16
3
0
20

1
0
1
1

Konzervatoř

Vyšší odborná
škola

Celkem

2
1
0
3

20
4
1
25

1
0
0
1
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Počty ubytovaných studentek ve školním roce 2008/09 (počty k 31.10. 2010) podle krajů:
▼ Kraj ▼
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký

f.

Počet
9
1
3
7
8
1
2

▼ Kraj ▼
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem

Počet
3
5
25
10
7
1
82

Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin

V červenci a srpnu 2010 domov mládeže nabízel své prostory pro turistické
ubytování, v druhé polovině srpna pak proběhly opravy, generální úklid a technická příprava
domu na následný školní rok.
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V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství

V oblasti odborného poradenství KDS spolupracuje především s Křesťanskou
pedagogicko psychologickou poradnou (Pernerova 8, Praha 8). Řešeny byly psychologické
problémy ohledně zátěžových změn při změně prostředí (přechod do velkoměsta, změna
stylu bydlení, jiný druh studia). Alarmujícím problémem, který prožívá již adolescenční
mládež díky trendům současné společnosti, je ztráta smyslu života v důsledku ztráty
životních jistot a hodnot (absence rodinných vztahů žene mladé do nezralého partnerského
života a důsledky se jen prohlubují). Permanentním psychologickým problémem postihující
dospívající dívčí generaci je mentální anorexie. Při těchto závažných problémech bylo nutné
zprostředkovat odbornou péči (poradenskou i hospitalizační) a během roku ze strany
pedagogického personálu zajišťovat svěřeným studentkám doprovázející péči a preventivní
působení v tomto směru.
Školní psycholog, ani výchovný poradce není v našem zařízení zaměstnán.

2.

Prevence sociálně patologických jevů

K prevenci nežádoucího sociálně patologického jednání přímo slouží pedagogy KDS
používaná výchovná metoda respektující komunikace, tj. partnerského přístupu
v komunikaci. Tato metoda je používána pro výchovný cíl – doprovázení na cestě ke
zodpovědnosti (ve vztahu k sobě, k druhým i hodnotám, v přípravě ke studiu a trávení
volného času). V rámci preventivního grantového programu Kudrnaté prsty měly studentky
možnost v průběhu kalendářního roku 2011 tvořit nejen pro sebe, ale též pro druhé. Tvořilo
se po nejvíce z fimohmoty, dále pak vznikaly náramky přátelství. Některé z výrobků byly
darovány do dobročinných obchodů domova pro seniory Sue Ryder.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

V našem zařízení se ekologická výchova realizuje praxí v širokospektrém třídění
odpadů. Dalším praktickým momentem výchovy je vztah k nejbližšímu životnímu prostředí,
v němž se studentky pohybují. Pravidelně reflektují úklid na pokojích a jsou vedeny
k udržování a zlepšování kultury prostředí ve kterém žijí.

4.

Multikulturní výchova

V tomto školním roce proběhla trochu jinak než v předešlých letech. Děvčata měla
možnost uvítat lektorku z nadace Člověk v tísni a seznámit se s nejen materiální chudobou
některých částí Afriky. Zachovala se tradice, kdy jsme se aktivně zapojily do velikonoční
sbírky ADRA, při přípravě dobrovolníků byla opět možnost nahlédnout na svět trochu šířeji. A
konečně jsme mezi námi uvítaly ředitele PMD z Indie, kdy jsme se více dozvěděly o tamější
multináboženské a multikulturní situaci.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji

Výchovná koncepce KDS je založena a plně podporuje zodpovědný aktivní a tvořivý
přístupu dospívajících ubytovaných studentek k prožívání jejich životních situací. Tímto
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způsobem jsou mladí lidé vedeni k uvědomování si vazeb mezi individuálními lidskými
potřebami a okolním světem. Jsou motivováni k adekvátní morální odpovědi prožívání svých
sociálních vztahů vzhledem k trvalým hodnotám (kulturní dědictví, životní prostředí,
hospodaření atd.), praktickým způsobem prožívají výchovu k udržitelnému rozvoji.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
KDS podobné aktivity pro ubytované studentky nepořádá.

7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Školské zařízení našeho typu realizuje svou výchovnou činnost díky internímu
Školnímu vzdělávacímu programu a tyto veškeré aktivity spadají do tzv.“mimoškolních
aktivit“, byť jsou charakteru sebevzdělávacího i rekreačního.
Školní vzdělávací program stojí na volbě jedné z nabízených volnočasových profilací.
Profilační rovina zahrnuje aktuální nabídku různých zájmových kroužků a aktivit, z nichž si
studentky v každém pololetí vyberou jeden závazně, ostatní mají volně přístupné.
Profilační
rovina ŠVP:
Duchovní

Kreativní

Kulturní

Kroužek, aktivita:
Tajné místo - Havelnice
Studentské mše svaté
Zpívání s kytarou
Jednorázové akce:
 Roráty v katedrále
 Adventní kalendář
 Petřínská křížová cesta
 Pouť ke sv. Zdislavě
Divadelní Škopek (pravidelné setkávání)
Hudební Bernie-Band
Vaření – pečení – stolničení
Mediální – rádio Černobýl
Divadlo, kino, výstavy aj.
Tulácké výpravy po Praze
Zastavení se na výstavě Skleněné vánoce

Sociální

Večery pod Lupou:
 P. Timotej OPraem (osobní svědectví)
 Člověk v tísni (situace v Numibii)
 Manželé Imlaufovi (partnerství)
 Kateřina Lachmanová (Démonologie)
 P. Ignacio Siluvai, P. Jiří Šlégr (PMD)
Dobrovolnictví
 ADRA
 Sue Ryder (přispění do dobročinných
obchůdků)
Jeden svět na školách (Dieta – ekolog. téma)
Izraelské tance
Domácí koledování
Oslava dne dětí – hrad na střeše
Deskové a karetní hry na vychovatelně
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2010/11
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Celkem počet:
setkání / účastníků
9/56
11/65
20/40
4/725

30/150
22/110
34/164
35/54
12/120
5/26
1/12
1/10
1/4
1/16
1/30
1/9
1/4
1/21
1/6
1/10
1/16
1/12
27/81
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Sportovní

Kreativní

8.

Konverzace AJ
Běhání (druhé pololetí)
Jednorázové akce:
 Horolezecká stěna (2x)
 Bruslení
 Míčové hry na Dětském ostrově a ve
Žlutých lázních (3x)
 Lodičky
 Plavání (2x)

30/90
32/96
9/50

Adventní speciál
Náramky přátelství
Fimohrátky
Korálková zvířátka
Mozaika

1/15
2/10
3/25
1/4
1/2

Soutěže

KDS pořádalo interní soutěž pro ubytované ve stolním fotbale kdy se aktivně zapojilo 11
mladých a více než jednou tolik povzbuzujících diváků.
Celostátních a mezinárodních soutěží se domov neúčastní.

9.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Při zajišťování a realizaci volnočasových programů KDS aktivně spolupracuje
především s občanským sdružením Černouličnický klub.

Spolupráce KDS s dalšími 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). Již několikátý rok se daří zprostředkovat pro ubytované studentky služby
dobrovolníků u neziskových organizací.
A.

Spolupráce se školami

Název školy
CŠ ČBK (PhDr. Nový s asistentkou)
CSOŠ Spálené Poříčí
Křesťanský domov mládeže,
Francouzská 14, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Pernerova 8,
Praha 8
PdgF UK (PaeDr. Jiřina Pávková)

SOŠ gastronomická a hotelová

Druh spolupráce
Návštěva
Hostovské vystoupení
Pozvání na veřejné společenské
akce KDS

Perioda
Jedenkráte
Jedenkráte
Dle nabídky

Akutní poradenská služba

Dle potřeby

Exkurze studentů VŠ volnočasu
Praxe studentky
Konzultace k seminární práci
(historie domu Černá14)
Praxe studentky v kuchyni

Jedenkráte
Jeden týden
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40 hodin
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Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1
Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1

B.

Školní jídelna KDS zajišťuje
stravování studentům a
pedagogům
Zaměstnanci a studenti slaví
v kapli KDS mši svatou

5 dní v týdnu
Dle potřeby

Spolupráce s neziskovými organizacemi

S několikaletou dobrou zkušeností pokračuje KDS ve spolupráci s humanitární
organizací Člověk v tísni, kde jsme se připojili k projektu Jeden svět na školách a studentky
ubytované v KDS zřídily a provozují místní video klub Vystřelený šíp, projekce se konají
každý týden. Další humanitární organizací se kterou KDS pravidelně spolupracuje je ADRA.
Studentky se zapojují jako dobrovolníci při Velikonoční sbírce a obdobných jednorázových
akcí, kde dobrovolníci pomáhají s propagací a při organizaci.
Duchovně přínosnou pro KDS je fungující spolupráce s farností sv. Vojtěcha na
Praze 1. Z tamní komunity bratří Mariánů dochází pravidelně spirituál ke slavení katolických
svátostí a duchovním rozhovorům.
Tento školní rok jsme také spolupracovali s časopisem IN!, kdy k nám přišel pan
fotograf a nafotil ilustrační fota a titulní stránku do časopisu s našimi studentkami.
10. Další aktivity, prezentace
Akce pro veřejnost
Tradiční kulturní pásmo Adventní akademie jsme tentokrát obměnili a vydali se
navštívit vánoční výstavu Skleněné vánoce v Betlémské kapli. Po pěveckém vystoupení
Bernie-Bandu jsme rozdávali doma pečené cookies všem přítomným návštěvníkům výstavy.
V rámci Večerů pod Lupou byla pozvána veřejnost na setkání s Kateřinou
Lachmanovou na téma démonologie a na setkání s řediteli papežských misijních děl v Indii a
ČR s P. Ignacio Siluvai, P. Jiřím Šlégrem.
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V letošním školním roce kontrola ČŠI nenavštívila naše školské zařízení. Poslední
kontrola České školní inspekce z Pražského inspektorátu proběhla ve dnech 20. - 22.
5. 2008. Předmětem kontroly byla veřejnoprávní kontrola efektivního využívání finančních
prostředků ze státního rozpočtu. V žádné kontrolované oblasti neshledali kontroloři porušení
právních předpisů. Protokol o kontrole (čj. ČŠI-476/08-01) je uložen ve spisovně zařízení.
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Tento školní rok neproběhla pravidelná kontrola DM paní Milenou Heřboltovou
z Hygienické stanice hl. města Prahy. Poslední kontrola byla provedena dne 12. 12. 2008.
Připomínky k nápravě byly provedeny do stanoveného termínu.
Dne 26. 5. 2011 provedl Ing. Karel Bína roční prověrku stavu BOZP a PO v našem
školském zařízení. Bylo zjištěno několik drobných nesrovnalostí. Stanovená nápravná
opatření a doporučení se průběžně realizují.
Dne 11. 5. 2011 provedla Pražská správa sociálního zabezpečení kontrolu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Opatření k nápravě
byla úspěšně provedena a po následné kontrole bylo již vše v pořádku.
Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou Katolického
domova studujících – domova mládeže a školní jídelny dne 10. listopadu 2011.

Praze dne 10. listopadu 2011

Mgr. Jarmila Prášková
ředitelka Katolického domova studujících
– domova mládeže a školní jídelny

Výroční zpráva je vyhotovena ve třech originálech, které obdrží:
- zřizovatel KDS - Česká kongregace sester dominikánek;
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství mládeže a tělovýchovy;
- Spisovna Katolického domova studujících – domova mládeže a školní jídelny.
Přílohy:
- fotografická příloha z činnosti KDS.
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