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Církevní studentský domov

PETRINUM

I. Základní údaje o domově
Název:

Církevní domov mládeže Petrinum

Adresa:

Veveří 15, 602 00 Brno

Kontakty:

http://petrinum.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 000 402 419
600 030 130

Identifikátor:
Zřizovatel:

Brněnské biskupství, Petrov 8, 602 00 Brno
církev, náboženská společnost - IČO 44 514 2

Ředitel:

Mgr. David Adamus, Masarykova 97, 664 42 Modřice (do 30.6.2020)
Ing. Jan Suchý, Krajní 5, 635 00 BRNO (od 1.7.2020)

Zástupce ředitele:

Bc. Tomáš Juránek, tel. 731 402 682

Rada ŠPO:
Změna názvu
a právní formy:

28. 4. 2006

Kapacita:

107 studentů
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II. Charakteristika domova
Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domově má jasný cíl - vychovat
uvědomělé osobnosti, plně svobodné, mající vlastní názor, samostatně se rozhodující.
Nespočívá v nuceném přivádění k víře, ale je nabídkou, která respektuje svobodnou vůli
každého jedince. Oblast duchovního života je respektována jako nejniternější součást
osobnosti.
Pobyt v domově se stává pro dospívajícího člověka formujícím prvkem. Je mu dán
prostor pro celkový rozvoj osobnosti. V oblasti duchovní má možnost nejen získávat
vědomosti, ale především praktické zkušenosti ze života společenství. K tomu přispívají
různé aktivity, kterých se účastní podle svého rozhodnutí. Seznamuje se s novými
informacemi i pohledy na základní otázky dospívajícího mladého člověka. Učí se v nich
dialogu i umění naslouchat, analyzuje a řeší různé úkoly a problémy a vyvozuje z nich
závěry pro svůj život. Výchova v domově dává dospívajícímu možnost orientovat se na
stupnici hodnot.
Vychovatel se stává pro dospívajícího průvodcem na cestě, který nejen ukazuje
cestu, ale sám touto cestou také jde, není tedy tím, kdo pouze přikazuje směr. Mladý
člověk je povzbuzován příkladem svých vychovatelů, ale je mu dána možnost
samostatného rozhodnutí a projevu.
Dodržování řádu, který je nezbytný pro chod domova, umožňuje mladému člověku
vychovávat vlastní vůli. Učí se neprosazovat jen sám sebe, nepožadovat své vlastní
okamžité uspokojení, ale přijímat i určitá omezení.
Církevní domov neopomíjí rozvoj talentů v nejrůznějších oblastech. Možnost
provozování sportu, různých zájmových, kulturních a duchovních aktivit aj., přispívá
k celkovému rozvoji osobnosti. Dospívající má tak možnost účelně vyplnit svůj volný čas,
aniž by měl potřebu hledat různé náhražky v podobě drog, alkoholu … apod.
Církevní domov je tedy zařízení, které dává možnost plného rozvoje osobnosti
mladého věřícího člověka, poskytuje mu materiální zázemí pro bydlení, a navazuje na
výchovné působení rodiny.

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.
2019 - 2020
1
45
2
8

Počet budov
Počet ložnic
Počet studoven
Ostatní
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IV. Personální zajištění
Všichni pracovníci:
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

zaměstnanců celkem:
ped. pracovníků HPP:
ped. pracovníků DPP:
ostatních HPP:
ostatních DPP, DPČ:

17
5
1
2
9

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

5
0
1

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:
Odešli
2

Na jinou
školu
-

Mimo
školství
2

Nastoupili
2

Z jiné
školy
-

Mimo
školství
2

Věkové složení pedagogických pracovníků:

Celkem

Muži
30 – 50 let
50 a výše
3
3

Ženy
-

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků:
Typ kurzu nebo školení
Akademické týdny
Celostátní konference pracovníků DMI
Učitel a jeho spolupráce s rodiči
Konference ředitelů
10 let s Úmluvou o právech osob se zdrav. postižením
Školení hygienického minima
Teambuilding pro zaměstnance
Samostudium odborné literatury a zák. předpisů
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Počet
praco
vníků
1
3
2
1+1
1
2
7+1
8

V. Výchova a vzdělávání
Počet ubytovaných studentů celkem: 75 (chlapci)
Přehled o ubytovaných studentech:
Počet studentů

Typ školy
Gymnázia
SOŠ
VOŠ
SOU/OU

9
59
3
4

Údaje o přijímacím řízení:
Počet přijatých
Počet nepřijatých

75
-

Jak již bylo výše uvedeno, mají studenti řadu možností k dobrému využití
volného času, k čemuž jsou od vychovatelů vedeni. Během školního roku byly
pořádány sportovní turnaje (fotbal, stolní tenis, florbal, volejbal, basketbal,
kulečník). V zimních měsících probíhala Diplomacie – strategická desková hra.
Studentská rada připravovala Adaptační víkend, Křesťanský silvestr 2019,
Petrinum sobě – hudebně kulturní galashow a Adopci na dálku. K uskutečnění Jarní
víkendovky a tradiční rozlučkové Zahradní slavnosti v červnu už z důvodu vládních
„korona–opatřeních“ nedošlo. Na podzim ještě proběhlo setkání hudebníků Muzicírování a do jarního uzavření domova jsme zrealizovali několik přednášek a
besed na zajímavá aktuální témata (viz. příloha). Podařilo se opět zajistit ledovou
plochu na hokej, který byl hojně navštěvován. Součástí výchovného působení je
zapojení studentů do práce na domově i na zahradě. Kutilové si vyráběli své
výtvory ve studentské 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.
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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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Učení
K využití volného času
Sebepoznání
Komunikace
Řešení krizových situací
Sociální
Kulturní
Občanská a pracovní
Spirituální

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
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VII. Prevence sociálně patologických jevů
V každodenní výchovné činnosti i realizací dlouhodobých plánů se snažíme
preventivně působit na svěřené studenty, abychom předešli sociálně patologickým
jevům. V běžném dnu aplikujeme tzv. „doprovázení“ – vychovatelé se přirozeně
pohybují mezi studenty, komunikují s nimi a nabízejí různé aktivity – ať už
sportovní, zájmové, kulturní, tak také studijní a duchovní. Vše je sice jen nabídkou,
ale samotná přítomnost pedagoga v „terénu“ a nabídka dobrého využití času, jsou
už sami o sobě dobrou prevencí nežádoucích situací.
V dlouhodobějším plánu, v rámci ŠVP, jsme uskutečnili besedy:
- O správné komunikaci – prevence šikany a kiberšikany
- Vím, komu jsem uvěřil - o psychických manipulacích a volbě
autority
- O závislostech – drogy, návykové látky, alkohol

VIII. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
1. Pravidelná každoroční kontrola lékařského dohledu na pracovišti.
- Přesunuta na podzim 2020
2. Pravidelná každoroční kontrola BOZP.
- provedena 4.5.2020. Žádné nedostatky nebyly zjištěny.
3. Kontrola z Městské správy sociálního zabezpečí
- provedena 14.1.2020. Žádné nedostatky nebyly zjištěny.
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IX. Zhodnocení
Výchova
V letošním roce se podařilo mnoho akcí a je velká škoda, že se plán
nepodařilo uskutečnit celý. Z pestrého kaleidoskopu bych rád některé akce
zvýraznil.
Velice se opět osvědčil adaptační víkend, který jsme již podruhé uskutečnili
na faře v Radešínské Svratce. Je to skvělý způsob, jak rychle začlenit nové
studenty do kolektivu a propojit mezi sebou a staršími studenty. Zároveň dodá
elán a další výzvy do nového školního roku a namotivuje studentskou radu i
pedagogy do dalších aktivit na domově.
Opět se podařil, ve spolupráci s dívkami ze scholy, Křesťanský silvestr. Pro
některé to byl podnět k většímu zapojení do liturgického pěveckého tělesa - scholy.
A ještě bych zde rád vyzdvihl výbornou přednášku našeho studenta o cestě
do Santiaga de Compostely, která byla překvapivě mnohem víc působivá
svědectvím poutníka, než obrázky z cest.
Tradiční galashow – „PETRINUM SOBĚ“ tentokrát neposunula svou
uměleckou laťku výš, oproti minulým létům a mělo to pro nás dvojí poučení, že je
třeba více povzbuzovat studenty k dobré aktivitě, ale také předem zvládnout
klasickou generálku.
Ze sportů se opět zrealizovaly např. 2 turnaje ve fotbalu, pravidelně probíhal
kroužek volejbalu s dívkami ze sousedství a podařilo se zajistit, za velmi výhodných
podmínek, celý stadion na pravidelný hokej, na který se překvapivě přihlásilo
dostatek našich studentů, takže nebylo třeba shánět přespolní. Nabídkou mnoha
sportovních aktivit (viz. příloha 1) se snažíme naše svěřence nejen rozpohybovat,
zvýšit fyzickou kondici a posílit imunitu, ale také povzbudit k aktivitám, které
zpestří jejich monotónní způsob trávení volného času u PC.
Z duchovních akcí byla určitě v popředí víkendová obnova u Trapistů
v Novém Dvoře a návštěva o. biskupa v rámci adventních promluv. Celkově je
trochu vidět důsledek generační obměny, kdy tahouni z minulých let skončili a ti
současní ještě nedosáhli jejich „kvalit“. Věřím, že příklad vrstevníků a nás samých
pomůže dalším posunout se i v této oblasti dopředu.

Budova
Kromě běžných oprav se během školního roku neuskutečnila žádná větší
akce. Jen se ještě více projevily limity celkového stavu této 150 let staré budovy.
O prázdninách 2020 se však stihlo po 20 letech vymalovat chodbu v 1. patře a oba
schodišťové prostory. Opravila se vstupní hala a vrata opatřily bezpečnostními
prvky. Na poslední chvíli, před začátkem školního roku, se podařilo obkopat a
zaizolovat základy u severního dvorku a vyměnit vadná šroubení na radiátorech
v celém domě. V následujících letech se budeme muset intenzivně zaměřit na
opravy a renovace, abychom udrželi krok s ostatními podobnými zařízeními.
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Zaměstnanci
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.

Závěr
Tento školní rok bude patřit svým jarním ukončením v důsledku
„koronakrize“ mezi unikátní v dějinách našeho školství. Zavřené školy a školská
zařízení na takovou dobu nebyly ještě nikdy v dějinách od dob Marie Terézie. Mrzí
nás, že se nám nepodařilo zrealizovat všechny připravené akce, že jsme se
s některými studenty ani nestihli rozloučit a také, že jsme naše svěřence nemohli
doprovodit a více podpořit při závěrečných zkouškách jejich studia.
Tyto překážky a problémy s Covidem -19 nás budou bohužel provázet určitě
i další školní rok. Je to výzva, která před námi stojí a vypadá to, že obstojí jen Ti,
kteří se nezaleknou a svou pracovitostí a houževnatostí tuto zkoušku zvládnou.
Pevně věřím, že my k nim patříme a že tento aktuální úkol dobře zvládneme!

V Brně 1. října 2020

Ing. Jan Suchý, ředitel domova
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Příloha č 1.

Akce ve školním roce 2019 - 2020
září
1.
2.
3.
5.
11.
9. - 26.
20. - 22.
24.
19.
25.
30. 9.

nástup na domov
Fotbalový miniturnaj – 16.00 – 19.00
setkání studentů s vedením domova – 19.00
setkání prváků – 20.00
školení BOZP a PO
Večer chvály
Kontrola elektrospotřebičů
Fotbalový turnaj – základní část
Víkendovka prváků
ŠVP - I. - O komunikaci
Kontrola elektrospotřebičů
Horolezení na Stránské Skále s profesionálním horolezcem
Školení BOZP a PO - vš - 20:30
Fotbalový turnaj – finále

říjen
1.
2.
3.
9.
15.
22.
31.

Kontrola elektrospotřebičů - vš
Turnaj smíšených družstev ve volejbale
Večer chvály
Setkání + sdílení vysokoškoláků
Přednáška: 3000 km na cestě - přednáška – Vladimír Jindra
Muzicírování
Večer chvály

Celý měsíc brigáda: hrabání listí
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listopad
1.
12.
13.
26.
27.

Slavnost Všech svatých
Přednáška: 30 let od Sametové revoluce
- Mgr. Zdeněk Papoušek
Můžete se zeptat – setkání s ředitelem
KŘESŤANSKÝ PETRINSKÝ SILVESTR
Vš – křesťanský silvestr

XI - III.Diplomacie - dlouhodobá stolní strategická hra

prosinec
1.
4.
5.
8.
10.
11.
10. + 12.
13.
18.
18.

1. adventní neděle
1. Adventní obnova – P.Petr Zadina
Mikulášské skutky
Večer chvály
Slavnost P.Marie
Mikulášské promítání
2. Adventní obnova – Mons. Pavel Konzbul
Adventní turnaj ve stolním tenise
Duchovní obnova u Trapistů
3. Adventní obnova – P. Josef Novotný
Evaluace JMJPS, BK, RH

leden
6.
8.
8.
14.
13. + 15.
21.1. - 14. 2.
22.
29.

Zjevení Páně – Tříkrálové troubení
Evaluace TJ, JŠ, JS
Přednáška: Misie v Bulharsku
Přednáška: Jak se učit - Mgr. Petr Vaněk
Basketbalový turnaj
Recesní kulečníkový turnaj
ŠVP - II. – Vím, komu jsem uvěřil
lední hokej
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únor
5.
6.
10.
11.
11.
12.
12.
25.
26.
26.2. - 8.4.
26.

ŠVP - III. Přednáška: O závislostech - Pavel Voříšek
Večer chvály
šachový turnaj - zahájení
Florbalový turnaj – základní skupina
Přednáška:
MAŠKARNÍ KARNEVAL
lední hokej
PETRINUM SOBĚ - nejen pro talentované
POPELEČNÍ STŘEDA
Adopce na dálku
Adopce na dálku - setkání prváků

březen
do 2.4.

Florbalový turnaj – semifinále, finále

každé ráno v 6:00 a v pondělí v 21.00
4
4
5

11.

- Křížové cesty

1. Postní obnova - začátek 20:30
lední hokej
Večer chvály

KORONAVIRUS – UZAVŘENÍ CDM PETRINUM

duben
12.

VELIKONOCE – BOŽÍ HOD

květen
maturity

červen
generální úklid a ukončení pobytu po pokojích
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Příloha č 2.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
výnosy a náklady v tis. Kč
Výnosy
1
2
3
6
7
8

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

3 486
0
713
1 871
255
6 325

Náklady
9
10
11
14
16
17

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

18

Investiční náklady

0

19

Zdroje investičních nákladů - dotace

0

20

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek z prostředků státního
rozpočtu
Hospodářský výsledek z hospodářské
činnosti
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2 268
869
823
963
1 447
6 370

-45
-1 437
482

