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I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31.8.2012.
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:

43 001 106

Zřizovatel ŠPO:
Česká kongregace sester dominikánek
sídlo: Veveří 469 / 27
602 00 Brno
IČ:
00 403 415
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Ředitelka špo:
tel:
e-mail:

Mgr. Jarmila Prášková
224 934 856
reditelna@kds.op.cz

Zástupkyně ředitelky špo:
tel:
e-mail:

paní Jana Šanderová,
224 934 496
jidelna@kds.op.cz

3. Webové stránky právnické osoby:

http://kds.op.cz

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Domov mládeže – kapacita cílová: 81 lůžek.
Školní jídelna – kapacita cílová: 200 stravovaných.

5.

Místa poskytovaného
objektu):
Místo:
vlastník objektu:
sídlo:

vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka
Černá 1610/ 14, 110 00 Praha 1
Česká kongregace sester dominikánek
Veveří 469/27, 602 00 Brno
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6. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Zařízení se nachází v centru hlavního města Prahy ve dvou vnitřně propojených budovách
více jak sto let 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), kotelny (podzim 2010), vzduchotechniky (2011) a obnova osvětlovacích
těles v pokojích pro ubytované a ve společných prostorách (2010 - 11). Všechny tyto rekonstrukce,
včetně obnovy osvětlovacích těles, finančně plně zajistil majitel domu.
Během školního roku byly vymalovány chodby na patrech, dále pak kuchyň a školní jídelna.
Na pokoje byly namontovány nové kliky a pořídilo se celkem 24 nových válend pro děvčata, která
nejlépe udržovala pořádek na pokoji.
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 kuchyňe 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, vlastní menší tělocvičná prostora s posilovacími
trenažéry, klubové posezení s moderní audiovizuální technikou a stolním fotbalem, prostory
ke cvičení na hudební nástroj, pianino.
7. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Datum ustanovení:
17. června 2006
Současný seznam členů:
Mgr. Jindřiška Beránková
Ing. Ludmila Chládková
Mgr. Hana Kubíková
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II.
Pracovníci školské právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

2

0

0

0

b.

4

4

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav k31.10. 2011)
počet pedagogických
pracovníků

škola

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

DM

c.

0

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

2

DM

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

počty osob (stav k 31.10. 2011)
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

4
0

100
0

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet zaměření

Seminář

2

Jazykový kurz

1

školský
management

3

rozšiřování
aprobace
Workshop pro
vychovatle
Odborné školení
BOZP

Language activities
for teenagers
Němčina intenzivní

počet
vzdělávací instituce
účastníků
1

DESCARTES

1

Goethe institut

Umění vést
jednotlivce i týmy

1

Dvouletá katolická
střední škola, Praha
Karlín

1

Pedagogika
volného času

1

Jihočeská univerzita

1

supervize

4

KPPP

1

Bezpečnost práce a
ochrany zdraví v
KDS

12

Ing. Karel Bína ičo:
26857359
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2.

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

počty osob

fyzické osoby přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
9

b.

7,6

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

seminář

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Nové trendy
v moderním vaření:
hygienické
minimum

2

Jídelny, s.r.o.
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IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Vybavení domova mládeže (stav k 31.10. 2011)
počet
24
10
14
0
0

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

3

2. Počty ubytovaných žáků/studentů podle typu školy (stav k 31.10. 2011)
TYP školy ►
Zřizovatel ▼
MHMP
Církevní
Soukromý
Celkem

Střední
odborné
učiliště
2
0
0
2

Střední
škola
63
3
1
67

Gymnázium

Konzervatoř

1
1
1
3

4
0
0
4

Vyšší
odborná
škola
1
4
0
5

Celkem
71
8
2
81

3. Žádosti o ubytování v domově mládeže
počet žádostí celkem 104
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno 18, přijatých 86
nejčastější důvody nevyhovění žádosti: nesplněné podmínky pro nástup k ubytování,
naplněná kapacita domova

4. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
změna studia: 2 studentky
změna osobní situace: 4 studentky
ukončení studia: 1 studentka

5. Další údaje o ubytovaných
Ve školním roce 2011/12 (počty ze zahajovacích výkazů) bylo v KDS ubytováno 84
studentek z 28 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
17
3
1
21

Gymnázium

Konzervatoř

1
1
1
3

1
0
0
1

Vyšší odborná
škola
1
2
0
3
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Počty ubytovaných studentek ve školním roce 2011/12 (počty dle zahajovacího výkazu)
podle krajů:
▼ Kraj ▼
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký

Počet
9
1
4
11
11
2
1

▼ Kraj ▼
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem

Počet
3
3
25
7
6
0
83

6. Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
V době letních prázdnin, tj. v červenci a srpnu 2012 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 výchovného poradenství spolupracujeme převážně s Křesťanskou pedagogickopsychologickou poradnou (Pernerova 8, Praha 8), nicméně jsme byly ve spojení i s psychologickou
a neuropsychologickou ambulancí Fakultní nemocnice Motol. Klinicky byly řešeny problémy
s maniodepresí, následovaly pravidelné návštěvy odborného psychologa. Na studentkách se též
podepisuje tzv. patchworkový rodinný styl – nestabilita, nejistota v základních lidských vztazích, či
jejich absence. Ze strany vychovatelek bylo nutno poskytnout některým studentkám doprovázející
péči.
V KDS školní psycholog ani výchovný poradce není zaměstnán.
2.

Prevence sociálně patologických jevů

K prevenci nežádoucího sociálně patologického jednání slouží pedagogy KDS používaná
výchovná metoda respektující komunikace, tj. metoda partnerského přístupu v komunikaci. Tato
metoda je používána pro výchovný cíl – doprovázení na cestě k zodpovědnosti (ve vztahu k sobě,
k druhým i hodnotám, v přípravě ke studiu a trávení volného času). V kalendářním roce 2011 jsme
získali grant na projekt Kudrnaté prsty, proto jsme měli více možností tvořit – ať už malování na
hedvábí, malování domovního znamení na dveře, provázely nás několikeré fimohrátky, tvorba
náramků přátelství a další.
3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ekologická výchova v našem zařízení probíhá prakticky. Ve vztahu k Zemi jako celku jsou
studentky vedeny k důslednému třídění odpadů. Vztah k nejbližšímu životnímu prostředí, v němž
se studentky pohybují, je podporován pravidelným úklidem na pokojích. To vede k udržování
a zlepšování kultury prostředí, ve kterém společně žijí.
4.

Multikulturní výchova

Na prvním místě bych chtěla podotknout, že multikulturní výchova byla zajištěna životem
samotným. Uvítali jsme mezi námi jednu studentku z republiky Kongo, snažily se najít společnou
řeč a poznávaly jsme odlišnosti jednotlivých kultur. Dále mezi námi přebývají studentky z Koreje,
Vietnamu a Bulharska. Kromě toho jsme navázali na tradici spolupráce s občanským sdružením
ADRA při velikonoční sbírce, čemuž předcházela přednáška s diskuzí, na které se studentky mohly
dozvědět o činnosti ADRY v celosvětové šíři.
5.

Výchova k udržitelnému rozvoji

Výchovná koncepce KDS je založena na zodpovědném, aktivním a tvořivém přístupu
dospívajících studentek k prožívání jejich životní situace a plně tento přístup podporuje. Tímto
způsobem jsou mladí lidé vedeni k uvědomování si vazeb mezi individuálními lidskými potřebami
a okolním světem. Jsou motivování k morální odpovědnosti prožívání svých sociálních vztahů
vzhledem k trvalým hodnotám (kulturní dědictví, životní prostředí, hospodaření atd.), výchovu
prožívají praktickým způsobem.
6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
KDS podobné aktivity pro ubytované studentky nepořádá.
Výroční zpráva o činnosti – školní rok 2011/12
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7.

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

Školské zařízení našeho typu realizuje svou výchovnou činnost na základě interního Školního
vzdělávacího programu. Veškeré toto dění tedy spadá do tzv. “mimoškolních aktivit“ a je
postaveno na dobrovolnosti. Její charakter je sebevzdělávací i rekreační.
Kulturní dění během tohoto školního roku
se dělo na rovině přijímací i tvořící. Co
se týká společného sledování kultury, proběhl
během tohoto školního roku místní filmový
klub Vystřelený šíp. Výběr filmů vycházel
ze zájmu
studentek.
Některé
byly
k odpočinku, jiné jako doplněk studia v rámci
studijní doby. Využili jsme také možností,
které nabízí hlavní město Praha, a navštívili
jsme
nejedno
divadelní,
či
filmové
představení a výstavy rozličných autorů.
Do kultury jsme též zařadili vysílání místního
rádia
Černobýl
–
vysílání
děvčaty
pro děvčata. Každý týden jsme mohli slyšet
zprávy z domova, zajímavá výročí a společně
popřát k svátkům a narozeninám osazenstvu
KDS.
Každý člověk je stvořen tak, že rád tvoří.
Tuto možnost tvořit děvčata měla různým
způsobem. Konaly se přástky, oblíbená
keramika a kroužek vaření. Při těchto
aktivitách děvčata aktivně odpočívala.
Zpěv tohoto roku byl trochu jiného rázu než
obvykle. Děvčata neměla zájem o pravidelné
nacvičování, nicméně se rády účastnily
nácviku zpěvu na konkrétní dění –
na studentské mše svaté a adventní
akademii.
V rámci duchovního profilu a jeho nabídky
k nám pravidelně docházel spirituál KDS
P. Jiří Ptáček a sloužil nám studentské mše
sv., nabízel čas k osobním rozhovorům nebo
ke svátosti smíření. Jedenkrát do měsíce
jsme se účastnili večera chval, tzv. Havelnice.
Několikrát do roka jsme se vydali na toulání
po Praze, poznali její památky a vyčistili
si hlavu. Kromě toulání po vlastních nohou
jsme to jednou zvládli také po vodě
na lodičkách.
Dobrovolnictví Aktivně jsme se zapojili
do organizace benefičního turnaje ve fotbale
pro domov pro seniory Sue Ryder. Tamější

obyvatele jsme podpořili také vlastními
příspěvky do dobročinného obchůdku. Jako
již tradičně jsme nechyběli při velikonoční
sbírce občanského sdružení ADRA.
Děvčata
měla
možnost
individuálního
doučování v různých oborech – literatura,
matematika, zpěv a hudba. Mezi sebou se
doučovaly v různých chemických oborech a
němčině. Během roku se objevila potřeba
společného studování historie a od října
běžel kroužek konverzace v angličtině –
převážně formou her.
Na začátku školního roku jsme slavili
20. výročí od vzniku KDS. Slavili jsme
společně se zástupci CSOŠ Bojkovice.
Oslavu zahájili „hosté“ představením Dívčí
válka. Následující den jsme pokračovali
studentskou mší svatou, večeří Dlouhých
chlebů a představením Němý Bobeš místního
divadelního souboru Škopek. Zakončení
oslavy bylo netradičně pěší poutí. Vycházeli
jsme v 5,00 ráno, abychom na 10,00 hodinu
doputovali do Staré Boleslavi a tak
se účastnili celonárodní pouti.
V prosinci navštívil náš dům sv. Mikuláš
s andělem a čertem. Děvčata se tak mohla
vrátit do svých dětských let a za básničku či
písničku dostat něco sladkého.
Před Vánocemi jsme navázali na starší tradici
tohoto domu. Sešli jsme se při Adventní
akademii, zazpívali jsme si společně rorátní
i vánoční písně, shlédli jsme pohádku „Honza
málem králem“, poslechli jsme dva krásné
přednesy básní a mini koncert našich
konzervatoristek. Nechybělo ani vánoční
cukroví napečené naším kroužkem vaření.
6. ledna nás navštívili tři králové – prošli celý
dům, požehnali obyvatelům každého pokoje,
veškerým pracovníkům KDS a modlili se
za nás za všechny. Doprovázeli jsme je
zpěvem a pomáhali provonět dům kadidlem,
vykropit svěcenou vodou a nadepsat
na dveře „Christus Mansionem Benedicat“.
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Závěr školního roku patří rozloučení.
Při tradiční Ovotečce nám pomohl Škopek,
když v 15 minutách představil pohádku „Jak
se zlá čarodějnice vdala za hodného čerta“.
Děvčata byla oceněna za malování dveří
během školního roku a za další nejrůznější
aktivity pro druhé. Divadelní soubor Škopek
se ke slovu přihlásil ještě třikrát s krátkými,
ale za to velmi trefnými a legračními vstupy.
Bránice jsme si pocvičili ve velkém. Závěr

setkání patřil našim konzervatoristkám
a jejich koncertu vlastních písní. Po té jsme
mohli
ochutnat
připravené
ovocné
překvapení.

Na seznam pravidelných aktivit pořádaných KDS je možno nahlédnout v uvedené tabulce:
název
Vystřelený šíp
Kultura
Přástky
Keramika
Vaření
Toulky Prahou
AJ speakování hrou

8.

počet setkání
11
15
8
27
24
5
21

počet účastníků
35
x
88
69
141
27
102

průměr
35/11 = 3,1
x
11
2,56
5,88
5,4
4,86

Soutěže

KDS letos vyhlásilo jednu velmi zajímavou soutěž o nové logo KDS. Výherce pak souhlasil
s veřejným používáním loga, což jsme načasovali od nového školního roku.
Celostátních a mezinárodních soutěží se domov neúčastní.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Samostatně se domov do mezinárodní spolupráce nezapojuje, nicméně v rámci spolupráce
s občanským sdružením ADRA se naše aktivity promítnou i za hranice naší země.

10. 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.
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A.

Spolupráce se školami

Název školy
CSOŠ Bojkovice
Křesťanský domov mládeže,
Francouzská 14, Praha 2
Křesťanská pedagogickopsychologická poradna, Pernerova 8,
Praha 8
Vyšší odborná škola publicistiky,
Opatovická 18, Praha 1

B.

Druh spolupráce
Oslavy 20 let školy, KDS
Pozvání na veřejné společenské
akce KDS
Akutní poradenská služba
Školní jídelna KDS zajišťuje
stravování studentům a
pedagogům

Perioda
Červen a září
Dle nabídky

Dle potřeby

5 dní v týdnu

Spolupráce s neziskovými organizacemi

KDS již několik let aktivně spolupracuje s humanitární organizací ADRA. Studentky
se zapojují jako dobrovolníci při Velikonoční sbírce a podobných jednorázových akcí, kde
dobrovolníci pomáhají jak s propagací, tak s organizací.
Nově byla též zahájena spolupráce s Domovem pro seniory Sue-Ryder. Děvčata se aktivně
zapojila nejen do vyrábění výrobků a materiálním darem pro dobročinné obchůdky, ale taky
do dobrovolnictví při benefičním fotbalovém turnaji.
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.

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Domov nepořádá žádné celoživotní vzdělávání pro veřejnost.

12. Další aktivity, prezentace
Vystoupení pro veřejnost jsme tento školní rok uskutečnili celkem dvě. Jednak to bylo
při oslavách 20 let od vzniku KDS divadlo Járy Cimrmana: Němý Bobeš, dále pak adventní
Akademie v prosinci.
Důležitou věcí, která se uskutečnila, byla soutěž o nové logo KDS. Ze soutěže
se pak ukázalo, že stávající logo – domeček, se líbí nejvíce. Nicméně jeden
z návrhů v sobě obsahoval nádhernou myšlenku. Proto jsme ho dané studentce
vrátili k přepracování a postupně vzniklo nové logo KDS, které jsme se rozhodli
od 1. září 2012 oficiálně používat.

13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
V době letních prázdnin, tj. v červenci a srpnu 2011 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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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

Dne 20.9. 2011 proběhla pravidelná kontrola Školní Jídelny z Hygienické stanice hl. města
Prahy, p. Heřboltová.
Předmětem kontroly bylo plnění požadavků právních předpisů
v provozovnách stravovacích služeb. Na závěr byly jednotlivé položky kontroly ohodnoceny
„bez závad“. Protokol o kontrole (č.j. HS HMP 42470/2011 ) je uložen v KDS.
Dne 6.12. 2011 proběhla kontrola Domova Mládeže z Hygienické stanice hl. města Prahy,
p. Heřboltová. Předmětem kontroly bylo plnění požadavků právních předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví. Kontrola proběhla bez zjištění nějakých opatření k nápravě. Protokol o kontrole
(č.j. HS HMP 55040/2011) je uložen v KDS.

Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou Katolického
domova studujících – domova mládeže a školní jídelny dne 15. října 2012.
V Praze dne 15. října 2012

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:
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•

fotografická příloha z činnosti KDS.
PUTOVÁNÍ PO PRAZE A OKOLÍ

Dechový orchestr Pralinka,
v němž hraje studentka Kamila Novotná

Neviditelná výstava

Domů z výstavy Victimae Paschali Laudes

Ve Stromovce

Pouť do Staré Boleslavi ke 20. Výročí KDS
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PŘÁSTKY
Malování na hedvábí

Irská krajka

Šperky z fimo hmoty
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KUDRNATÉ PRSTY
Malujeme si dveře
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ADVENTNÍ AKADEMIE

MIKULÁŠ
TŘI KRÁLOVÉ
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Rádio Černobýl

Absolventský koncert

AJ Speakování

Loďky

Ovo-tečka
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