Výroční zpráva
o činnosti domova za školní rok
2020 - 2021

Církevní domov mládeže

PETRINUM

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:
Adresa:

Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 462/15, 602 00 Brno

Kontakty:

http://petrinum.cz/
petrinumbrno@iol.cz
Tel. 605 162 706 (ředitel)
Tel. 541 213 064, 731 626 060 (kancelář)
Datová schránka: ntn5zu

Právní forma: Školská právnická osoba (ŠPO)
IČO 00402419, DIČ CZ00402419
IZO:

600 030 130

Zřizovatel:

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 602 00 Brno
Právní forma: Evidované církevní právnické osoby
IČO 445142

Ředitel:

Ing. Jan Suchý, Krajní 5, 635 00 BRNO (od 1.7.2020)

Statutární
zástupce
ředitele:

Bc. Tomáš Juránek, tel. 731 402 682
petrinumbrno@centrum.cz

Metodik
prevence:

Mgr. Radovan Holík, tel. 731 402 682
petrinumbrno@centrum.cz

Datum vzniku:

1. 1. 1992

Zápis do rejstříku
škol:
1. 1. 2005
Změna názvu
a právní formy:

28. 4. 2006

Kapacita:

107 lůžek

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DOMOVA.
Církevní domov mládeže PETRINUM (dále domov, nebo CDM) je školské
výchovné a ubytovací zařízení, zřízené 1. ledna 1992 v souladu se školským zákonem
č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 108/2005 Sb., Biskupstvím brněnským, Petrov 269/8,
602 00 Brno.
Jsou zde ubytováni žáci/studenti, kteří studují na kterékoliv střední škole, VOŠ nebo SOU
v Brně. Volnou kapacitu nabízíme vysokoškolákům. Žáci a studenti zde mají zázemí pro
studium, osobnostní a duchovní rozvoj. Jsou ubytováni na 2 a 3lůžkových pokojích, mají
možnost se stravovat v jídelně sousedního DM na Grohové, anebo využít naše kuchyňky
rozmístěné po celé budově. Jedinečná poloha v centru města umožňuje rychlou a pohodlnou
docházku nejen do většiny škol, ale také za sportem, kulturou i obchodem.
Charakterizuje nás přátelské prostředí a dobrá atmosféra, které jsou částečně odrazem
rodin, ze kterých žáci/studenti pochází. Zodpovědnost, úcta k autoritě a snaha o dobrý život
jsou společným jmenovatelem, z kterého vycházíme. Snažíme se v této nastoupené cestě
pokračovat a směřovat naše svěřence tímto směrem.
Domov je církevní – jeho zřizovatelem je biskupství. Přesto přijímáme všechny
zájemce, bez ohledu na vyznání a hledáme společné styčné body, které nás spojují. Veškerá
duchovní nabídka je dobrovolná a záleží na každém, jak s ní naloží. Naším cílem je
všestranný osobnostní růst žáků a studentů. Proto nabízíme i sportovní a kulturní aktivity a ze
strany žáků/studentů velmi rádi uvítáme a budeme spolupracovat s jakoukoliv jejich vlastní
dobrou iniciativou a aktivitou. Rozvíjet to nejlepší co se nabízí a i tím se vyhýbat všemu
škodlivému - o to se snažíme ve spolupráci s rodiči a především se samotnými ubytovanými.

III. VYBAVENÍ DOMOVA
V domě je momentálně k dispozici 45 pokojů (+ pokoj pro spirituála), z nichž část je
v rámci hospodářské činnosti poskytována vysokoškolákům. V domě je dále kaple, tělocvična,
posilovna, jídelna, studovny, klubovny, kulečník, dílna a počítačová místnost. Postupně je stále
doplňováno a inovováno vybavení domova.

Počet pokojů, studoven a další vybavení:

Počet budov
Počet ložnic
Počet studoven
Klubovny
Posilovna
Tělocvična
Judo tělocvična
Studentská dílna
Hřiště

2019 - 2020
1
45
2
1
1
1
1
1
1

IV. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Počet ubytovaných žáků a studentů celkem:

74

(chlapci)

Přehled o ubytovaných žácích a studentech:
Typ školy

Počet studentů

Gymnázia
SOŠ
Konzervatoř
VOŠ
SOU/OU

9
41
9
2
13

Údaje o přijímacím řízení:
Počet přijatých
Počet nepřijatých

74
-

Studenti a žáci mají mnoho možností k dobrému využití volného času, k čemuž jsou od
vychovatelů vedeni. Jsou pořádány sportovní turnaje (fotbal, stolní tenis, florbal, volejbal,
basketbal, kulečník). Studentská rada připravuje různé akce a představení - -Adaptační víkend,
Petrinský silvestr, Petrinum sobě, Adopci na dálku a Zahradní slavnost.
Mimo sport se žáci/studenti mohou zúčastnit duchovních, kulturních, zájmových akcí.
Během roku pořádáme řadu zajímavých přednášek a besed se zajímavými hosty. V minulosti
k nám zavítali např.: P. Mgr. Ing. Jiří Rous – Pastorace Romů, Mikuláš Kroupa – Paměť

národa, Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D. - historik, Mgr. Petr Gazdík – 10 podmínek k zániku
civilizace, Mgr. Mikuláš Zrno – vedoucí rekonstrukčního týmu v Logaru , Ph.Dr. Jan Svoboda
– krizový psycholog, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – kněz, biolog, pedagog.…
V areálu domova jsou rovněž pořádány koncerty hudebních skupin, literární večery,
muzicírování a různé besedy na aktuální témata. Studenti/žáci mají možnost navštěvovat různé
kulturní akce, občas také bruslit a hrát hokej. Částečně se také podílejí při práci doma i na
zahradě, kutilové se mohou realizovat v dílně, k tomuto účelu zřízené.
Jednotlivé soutěže a turnaje včetně dlouhodobých soutěží v úklidu jsou dotovány různými
cenami. Domov jako celek spolupracuje při různých akcích pro mládež.

Pandemie Covid - 19
V školním roce 2020 – 2021 však dále probíhala pandemie Covid -19 a třetí týden v září
velká část studentů/žáků odjela na distanční výuku domů, aby po 14 dnech byly zavřeny
všechny školy. Tato situace pokračovala téměř beze změn až do konce školního roku. Jen
studenti a žáci zdravotních škol, kteří pomáhali v nemocnicích, zde přespávali a od května také
část maturantů a končících. Bylo to náročné období – pro nás i pro naše žáky/studenty a jsme
rádi a věříme, že se už nebude opakovat.
Kromě oprav a budování nových prostor jsme tento čas využili k vytvoření 3
propagačních videí, která vytvořili členové naší Studentské rady s naší mírnou asistencí a
koordinací. Těší nás, že se podařilo nastartovat doučování 4 maturantů, kteří měli před sebou
většinou již poslední pokus a že bylo úspěšné, neboť všichni „Zkoušku z dospělosti“ úspěšně
zvládli.

V.

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Vzhledem k uzavření domova na téměř celý školní rok, tak se negativní jevy na domově

neobjevovaly. Prostřednictvím naší facebookové stránky jsme se snažili povzbudit jednotlivé
žáky a studenty různými vzkazy, výzvami, nabídkou zhlédnutí zajímavých videí a zapojení do
diskuzí na daná témata.

VI. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)
V rámci realizace vlastního ŠVP, který je rozvržen do tříletého cyklu, máme možnost
formou různých aktivit, workshopů a seminářů přiblížit studentům, dle věkových kategorií,
jednotlivé klíčové kompetence, které chceme, aby si během pobytu na domově osvojili.
Klíčové kompetence chápeme jako soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a
hodnot, jako komplexní „výbavu“, kterou žáci v průběhu studia a pobytu na domově
získávají. Realizace klíčových kompetencí probíhá během organizovaných činností, ale také
především v každodenní individuální výchovné práci.
Usilujeme především o tyto kompetence.
I.

Učení

II.

K využití volného času

III.

Sebepoznání

IV.

Komunikace

V.

Řešení krizových situací

VI.

Sociální

VII.

Kulturní

VIII. Občanská a pracovní
Spirituální

IX.

Realizace tříletého cyklu ŠVP a přiřazení klíčových kompetencí:


ADAPTACE (první roč.) – učení, sebepoznání, komunikace, využití
volného času, spirituální,



ROZVOJ (druhý roč.) – řešení problémů, socializace, kulturní, spirituální



ZRÁNÍ (třetí roč.) – občanská a pracovní, spirituální

V dlouhodobějším plánu ŠVP, jsme uskutečnili pouze 1 besedu v rámci Adaptačního
víkendu: O komunikaci.

VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCÍ
1.

Pravidelná každoroční kontrola lékařského dohledu na pracovišti.
25. 5. 2021 - Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

2.

Pravidelná každoroční kontrola BOZP a PO.
3. 5. 2021 - Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

3.

Kontrola z Městské správy sociálního zabezpečí.
Nebyla.

4.

Kontrola z VZP za posledních 5 let.
září 2020 - Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

5.

Pravidelná kontrola sportovního zařízení.
leden 2021 – Drobné nedostatky neprodleně odstraněny.

I.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH DOMOVA

Všichni pracovníci na HPP:
Počet zaměstnanců celkem/přepočtený
Počet ped. pracovníků/přepočtený
Počet ostatních/přepočtený

8/7
5/4,6
4/3

Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci:
VŠ
VŠ + DPS
VŠ – DPP, DPČ

4
1
2

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:
Odešli Na jinou školu Mimo školství Nastoupili
-

Z jiné školy
-

Mimo školství
-

Věkové složení pedagogických pracovníků:

Celkem

Muži
30 – 50 let
50 a výše
2
5

Ženy
-

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:
Typ kurzu nebo školení

Proběhlo

Počet
pracovníků

Inventarizace majetku
Konference církevních škol
Jabok Pedagog volného času
Studium pro ředitele škol a škol. zařízení
Učitel a jeho spolupráce s rodiči
Kurz pracovníka v sociálních službách
Školení topičů nízkotlakých kotelen
Školení odborné způsobilosti řidičů
Samostudium odborné literatury a zák. předpisů

10/2020
11/2020
05/2021
10/2020 – 3/2021
02/2021
04-05/2021
09/2020
01/2021
2020/2021

1
1
2
1
1
1
2
2
8

K 30.6. 2020 (po 4 letech) skončil ředitel Mgr. David Adamus a od 1.7.2020 byl vystřídán
svým zástupcem, zdejším vychovatelem, Ing. Janem Suchým. V tomto roce také odešel do
důchodu dlouholetý vychovatel Ing. Bohumil Kocina. S tím souvisela výrazná obměna
pracovníků našeho domova, která se však již podařila dotáhnout do zdárného konce. Na místa
vychovatelů nastoupili 2 noví a díky dotačnímu titulu z MŠMT (Šablony – personální podpora
DM) jsme přijali i asistenta pedagoga k doučování a podpoře žáků ohrožených školním
neúspěchem. Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní pro výkon své služby.
Podařilo se (od 1.září 2020) také doplnit místo údržbáře, které nebylo plnohodnotně
obsazeno od ledna 2020.
Vše nasvědčuje tomu, že se noví zaměstnanci rychle zapracují a začlení do kolektivu.
Věřím, že tyto změny, stabilizace pracovníků, zkušenosti starších a nadšení nových, přispějí
k dalšímu rozkvětu tohoto zařízení. Jsem přesvědčen, že máme dobře nakročeno.

II.

OPRAVY, INVESTICE
V době uzavření domova, kdy zde téměř žádní žáci/studenti nebydleli, tak jsme postupně

zrekonstruovali 2 pokoje pro hosty, které tak můžeme, v rámci naší hospodářské činnosti,
nabízet zájemcům k ubytování i během školního roku, kdy jsou povětšinu času pokoje obsazeny
našimi žáky. Dále se podařilo kompletně zrenovovat klubovnu ve sklepě pro pravidelné akce
Společenství mladých a dovybavit chodby o 2 nové hrazdy a protahovací a posilovací stroje,
které nám formou daru pomohlo získat Biskupství brněnské.

Hlavní akcí roku však byla kompletní přestavba a přestěhování vychovatelny a kanceláře.
Nová dispozice je výhodněji položena i vzhledem k dennímu provozu. Taktéž se nám podařilo
obě místnosti vybavit novým nábytkem, který jsme získali za zlomek ceny z blízké střední
školy Vesna, která ukončila provoz.
V neposlední řadě jsme opravili střechu, kde již na mnoha místech zatékalo. Při této
opravě se však zjistilo, že plechová krytina je již za limitem své životnosti a v blízkém období
se bude muset řešit generální oprava celé střechy.
Poslední opravou byla výměna šroubení u dálkově ovládaných termohlavicích, které již
po téměř 30 letech dosluhovalo.

III.

ZHODNOCENÍ
V letošním roce se mnoho akcí, kvůli Covidu, nepodařilo zrealizovat. Jsem však

velmi rád, že jsme na začátku září zvládli uspořádat Miniturnaj v kopané, horolezení a hlavně
„Adapťák“, při kterém se krásně propojili noví žáci a studenti, Studetnská rada, která celou
akci skvěle zvládla zorganizovat a vychovatelé. Opět jsme měli zázemí na faře v Radešínské
Svratce a vše proběhlo nadmíru dobře.
Z ostatní pestré nabídky akcí zůstala jen jediná a to závěrečná párty „Zahradní
slavnost“, která se také velmi vydařila. Původní odhady, že se akce zúčastní jen několik
jedinců, vzaly za své, protože se sešlo cca 60 kluků a dívek z našeho a sousedního dívčího
zařízení. Začínalo se tradičně mší sv. a pak následoval prestižní volejbalový turnaj, za účasti
všech pedagogů a dále různé workshopy a aktivity. U závěrečného ohně si mohli všichni
nejen opéct svůj špekáček, ale také zazpívat s naší skvělou folklórní kapelou, kterou sestavil a
dirigoval náš spirituál P. Tomáš.

IV. ZÁVĚR
Tento školní rok bude patřit svým průběhem v důsledku „koronakrize“ opět mezi unikátní
v dějinách našeho školství. Zavřené školy a školská zařízení byly ještě déle, než předchozí
školní rok. Mrzí nás, že se nám nepodařilo zrealizovat všechny připravené akce, že jsme se
s některými žáky a studenty opět ani nestihli rozloučit a také, že jsme naše svěřence nemohli
doprovodit a více podpořit při závěrečných zkouškách jejich studia.
Věříme, že tyto překážky a problémy s Covidem -19 nás budou již co nejméně zasahovat.
Jsme rádi, že již máme tento zvláštní rok za sebou, ale zůstáváme pevně na zemi a jsme
připraveni zvládnout další výzvy doby.

V Brně 1. října 2021

Ing. Jan Suchý, ředitel domova

Příloha č 1. - Akce

ve školním roce 2020 - 2021

Září:
po
31
út
1
út
1
st
2
čt
3
st
9
22. - 6.10
18. - 20. 9.
út
22
st
23
st
23
st
23
po
28.9.

Nástup na domov
Fotbalový miniturnaj
Setkání studentů s vedením domova
Setkání „Prváků“
Školení BOZP a PO
Kontrola elektrospotřebičů
Fotbalový turnaj – základní část
„Adapťák“ - víkendovka prváků
ŠVP - I. - O komunikaci
Kontrola elektrospotřebičů
Horolezení na Stránské Skále s profesionálním horolezcem
Školení BOZP a PO
SVATÝ VÁCLAV – mše sv.

Leden:
Přestavba a stěhování vychovatelny
Únor:
Přestavba a stěhování vychovatelny
Březen:
Ve spolupráci se Studentskou radou – natočení 3 propagačních videí.
Duben:
Ve spolupráci se Studentskou radou – natočení 3 propagačních videí.
Květen:
Zahájena tradiční akce - „Umyj si své okno!“
Májové pobožnosti – duchovní program v kapli
Červen:
8. 6. 2019 - Zahradní slavnost - zahájeno mší svatou – celebrant P. Josef Novotný
a P. Tomáš Marada + pořádá studentská rada

Příloha č 2.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020
výnosy a náklady v tis.Kč
Výnosy
1
2
3
4
5

Státní dotace
Poplatky od žáků, rodičů, zák. zástupců
Výnosy z hospodářské činnosti
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

3 293
401
1 349
283
5 326

Náklady
6
7
8
9
10
11

Náklady a prostředky na mzdy (včetně nemocenské)
Náklady a ostatní platby za provedenou práci
Odvody zdrav., soc.pojištění
Ostatní provozní náklady
Náklady v rámci hospodářské činnosti
Náklady celkem

12

Investiční náklady

0

13

Zdroje investičních nákladů - dotace

0

14

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti

Ing. Jan Suchý
ředitel domova

2 526
667
859
1 008
1 094
6 154

-828
-1 767
255

Příloha č 3. – FOTOGALERIE DOMOVA MLÁDEŽE
1. 9. - SETKÁNÍ VŠECH STUDENTŮ
PŘIVÍTÁNÍ „PRVÁKŮ“

9. 9.
PŘEDÁNÍ SBÍRKY - ADOPCE NA DÁLKU

1. 9. - FOTBALOVÝ MINITURNAJ

23. 9. - HOROLEZENÍ – STRÁNSKÁ SKÁLA

23. 9. – HOROLEZENÍ NA STRÁNSKÉ SKÁLE

18. – 20. 9. – ADAPŤÁK

22. 9. – FOTBALOVÝ TURNAJ

8. 6. - ZAHRADNÍ SLAVNOST

