TISK č.TISK
7A7A

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

(Komise B)
ZPRÁVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
Motto:
„Všechny školy sdružené pod hlavičkou EA reagují na změny ve vzdělávací soustavě ČR přípravou
nových studijních oborů či rozšiřováním kapacity, nabídkou programů celoživotního vzdělávání, zároveň
spolupracují, každá ve svém prostředí, s místní komunitou – s rodiči, s občanskými sdruženími či
neziskovými organizacemi a se školami podobného zaměření, s městem či městskou částí, kde působí.
Každá má svůj jedinečný přístup k rozvíjení ekumeny, občanských hodnot a solidarity s potřebnými.
Školy jsou přirozeným prostředím pro integraci, tlumení nepříznivých vlivů z vlastní rodiny a pro
předávání postojů milosrdenství, tolerance a dalších demokratických hodnot.
Každá ve spolupráci se svým spirituálem/kou vede žáky a studenty k porozumění křesťanské tradici
a usiluje o to, aby nejlépe příkladem byly křesťanské hodnoty předávány dalším generacím.
Již mnoho set absolventů a absolventek šíří dobré jméno našich škol, to vede ke stabilnímu zájmu
o jednotlivé typy studia, a to navzdory demografickým změnám v populaci.

V uplynulém roce oslavily 25 let své úspěšné existence.“
Ústředí Evangelické akademie a jednotlivé školy
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, 224 999 223, ředitelka Ústředí Evangelické akademie: Mgr. Helena
Wernischová (od 1. 2. 2017), , wernischova@e-cirkev.cz, www.e-cirkev.cz
Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, zvláště MŠMT,
koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Spolupracuji se školami zastřešenými Ekumenickou
radou církví a Českou biskupskou konferencí.
Ve školách EA ve školním roce 2015/16 studovalo 756 žáků/žákyň a studentek/studentů a pracovalo
161 interních a externích pedagogů (+ 9 nepedagogických pracovníků).
Každá škola EA spolupracuje se školním spirituálem nebo spirituálkou, kteří připravují nejen pravidelné
školní bohoslužby či výuku základů křesťanství, ale účastní se i dalších akcí na školách, kde pomáhají
k otevřenému a hodnotnému sdílení mezi studenty a pedagogy. V uplynulém školním roce oslavily
všechny školy spolu se svými příznivci a spolupracujícími institucemi čtvrtstoletí dobré praxe
a smysluplného úsilí na poli vzdělávání základního, středního zdravotnického, středního i vyššího
odborného sociálního a hudebního na konzervatoři. V následujícím textu přinášíme konkrétnější
informace o jednotlivých školách, jejich doplnění můžete čerpat z webových stránek jednotlivých škol.
Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423, ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, Bc. bratrska@seznam.cz,
www.bratrska.cz
 ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)
 Podpora žáků/žákyň se specifickými poruchami učení a chování (s asistenty pedagoga)
 65 žáků/žákyň v programu individuálního vzdělávání (domácího) dle §41 561/2004 Sb.
v platném znění
 Menší počet žáků ve třídách (individuální přístup), celkem ve všech třídách 108 žáků/žákyň
 Výrazná spolupráce s rodinami, rodinná atmosféra školy, rodiče nabízejí svou pomoc při
programech školy
 Družina a bohatá nabídka volnočasových aktivit, nadstandardní logopedická podpora dětí
 Školní divadlo, mikulášská nadílka, Bratrské plesání a další meziročníkové aktivity
Bratrská škola je škola rodinného charakteru a úzce spolupracuje s rodiči v rámci volnočasových aktivit
a kulturních akcí školy. Výrazný zájem o denní vzdělávání svých dětí ve škole mají i rodiče z jiných
městských částí, počet míst ve škole nestačí všem zájemcům, škola otevřela „O.“ ročník – přípravku na
ZŠ.
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Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609, ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová, skola@eapraha.cz,
www.eapraha.cz
Nabízí denní i dálkovou formu studia, celkem ve školním roce studovalo na SOŠ v denní formě studia
110 a v dálkové formě studia 45 studentek/studentů, na VOŠ v denní formě 37 a v kombinované
formě 29 studentek/studentů.
V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v oborech:
 Sociální činnost (přímá péče seniorům a klientům s různými typy hendikepů a v terénních
službách, např. při osobní asistenci)
 Pedagogické lyceum (budoucí asistent pedagoga či pedagog volného času nebo pokračování na
VŠ humanitního či pedagogického zaměření)
V dálkovém studiu lze absolvovat:
 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových organizacích, na úřadech
státní správy a samosprávy), za dlouhodobě kvalitní výuku tohoto ojedinělého oboru obdržela
škola prestižní cenu Roma Spirit.
 škola otevřela kurz pro asistenty pedagoga na ZŠ
Škola se účastní pravidelně projektů v rámci OPPA a projektu z MŠMT - podpora multikulturní výchovy
na školách. Studenti jezdí na výměnné pobyty do zahraničí zaměřené na praxi (Saská diakonie Drážďany,
Diakonie v Rakousku).
Studenti/studentky denního studia SOŠ se zapojili do projektu Světová škola, Běh pro Afriku i Den pro
Kubu, vybrané peníze z těchto programů pomohly potřebným a studenti si osvojili hodnoty solidarity
v konkrétní podobě.
Studentky/studenti oboru VOŠ sociální práce se účastnili mnoha odborných seminářů a konferencí, také
ve spolupráci s ETF UK, Diakonií ČCE a Vězeňskou duchovenskou službou, v rámci výuky praxí (30%st.
programu)poznali mnoho neziskových organizací poskytujících sociální služby. Škola má dlouhodobě
uzavřené smlouvy s vybranými výukovými pracovišti, např. pražskými středisky Diakonie ČCE, je od
roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, její učitelé působí jako konzultanti pro
další školy poskytující vzdělání v oboru sociální práce v ČR.
Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ EA mohou při navazujícím studiu ETF UK nebo na
Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích získat titul Bc. Absolventi školy vedou často na svých
pracovištích současné studenty.
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741, ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, vos@eabrno.cz,
www.eabrno.cz
Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Spolupracuje s Diakonií ČCE, s mnoha dalšími
neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby v regionu, dále s Teologickou fakultou
v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze (možnost dosáhnout titulu Bc.), ve škol. roce 2015/6 zde
studovalo 72 studentek/studentů.
Účastnili se adaptačního kurzu ve středisku Blažkov, vzdělávacího pobytu v Daňkovicích, charitního
projektu Brněnská cihla, někteří i praxí v zahraničí (Finsko, Německo, Rakousko). V tomto školním roce
rozšířila škola vybavení informačními technologiemi a využívá je ke zlepšení výuky, nejen v jazykové
přípravě studentů. Součástí školy je i Domov mládeže EA, kde v tomto škol. roce bylo ubytováno 27
studentek obou stupňů škol, s bohatou nabídkou volnočasových aktivit.
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 542 213 593, ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, cszs@eabrno.cz,
www.eabrno.cz
Škola vzdělává žáky v maturitním oboru:
 Zdravotnický asistent
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Škola vzdělává žáky v učebním oboru:
 Ošetřovatel (ukončeném výučním listem)
Ve škol. roce 2015/6 zde studovalo 173 studentek/studentů. Škola úzce spolupracuje v rámci praxí
s Diakonií ČCE a místními zdravotnickými zařízeními, kde jsou aktivity studentů na pracovištích velmi
dobře hodnoceny. Některé studentky a studenti se účastnili jazykových a poznávacích pobytů v Německu,
Anglii a v Rakousku. Pravidelnou akcí pořádanou pro místní komunitu v Brně-Líšni je tzv. polévkový
den, připomínající historii budovy školy spojenou s charitativním řádem sester řádu sv. Karla
Boromejského.
Při svém studiu využívají pomoci výchovné poradkyně i rozhovoru se spirituálkou či vedoucí
vychovatelkou, které jim pomáhají zvládnout nepříznivé vlivy, které si přinášejí ze svých rodin.
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044, ředitel: Mgr. David Hanuš, sekretariat@socea.cz,
www.socea.cz
Škola je respektovanou institucí ve městě, regionu a mezi církevními školami i SOŠ sociálními v celé ČR,
ve škol. roce 2015/6 zde studovalo 155 studentek/studentů. Spolupracují na projektech s městskou ZŠ
a MŠ, např. akce Pohádkové putování. Během škol. roku se konalo mnoho zajímavých exkurzí (např.
památník Osvětim) i mimoškolních aktivit, některé v rámci prevence sociálně patologických jevů.
Škola vzdělává žáky denního studia v oborech:
 Sociální činnost- sociální pečovatelství
 Sociální vychovatelství (obdobné studium jako při EA Praha)
 Ošetřovatel – otevřen od 1. 9. 2016
V současné době škola připravuje zavedení nového studijního oboru – zdravotnický asistent a také kurzu
sanitář, čímž reaguje na aktuální potřeby regionu.
Škola je zapojena aktivně do programu Fair Trade, také podporuje studenty a studentky v samostatné
tvůrčí činnosti, např. v programech pro místní mateřské školky a nabízí také integraci studentům se
zvláštními potřebami.
Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583, ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal, ckonz@ckonz.cz,
www.konzervatorolomouc-kea.cz
Hudební konzervatoř s možností zaměření na církevní hudbu, ve škol. roce 2015/6 zde studovalo 117
studentek/studentů různých hudebních oborů, zájem o studium na KEA v Olomouckém kraji se zvyšuje.
Škola absolventy úspěšně připravuje pro:
 studium na vysokých školách s uměleckým nebo s pedagogickým zaměřením
Další uplatnění absolventů:
 oblasti umělecké praxe - komorní hráči (pěvci), sólisté v koncertním provozu, orchestrální hráči
(sboroví zpěváci), korepetitoři, hudební redaktoři, církevní hudebníci (pěvci) při bohoslužbách,
sbormistři církevních sborů a dirigenti církevních souborů
 v pedagogické praxi jako umělecko-pedagogičtí pracovníci, církevní kantoři
 v oblasti veřejného kulturního a hudebního života nebo hudebního života v církvi
Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého a kulturního života města Olomouc, dále jsou aktivními
účastníky výročí pořádaných ČCE. Škola pořádá koncerty pro veřejnost. Oblíbené jsou absolventské
koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů Olmik, požadavky na provedení koncertů přicházejí
i z dalších měst a médií. Spirituál vytváří podmínky pro prezentaci školy mezi sbory ČCE.
Konzervatoř nabízí zázemí studentům, varhaníkům a budoucím církevním kantorům v rámci tříletého
externího studia při SCHEA, rozšiřuje nabídku studijních oborů, ve spolupráci se zahraničními dárci
i z darů naší církve rozšiřuje nabídku nástrojového vybavení.
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Financování škol ve školním roce 2015/16
Financování přímých i nepřímých nákladů našich škol probíhá především cestou určených
normativů přímo z MŠMT (na jednotlivé studijní obory) + poskytnutých zdrojů vypočítaných na
mzdové náklady i věcné náklady podle počtu podporovaných žáků a studentů se speciálními
potřebami, též z rozpočtu MŠMT, což činí téměř 90 % nutných provozních i mzdových nákladů
jednotlivých škol.
Ve vyjednávání o zachování této státní podpory, nutné pro stabilní ekonomickou situaci našich škol
sehrála zásadní roli spolupráce s vedením škol České biskupské konference, zastoupeným Mgr.
M. Čechem.
Na základě těchto náročných jednání se podařilo zajistit rozpočty škol s mírným navýšením mezd
3% pro pedagogické pracovníky, což je stále méně než ve školách zřizovaných obcemi a kraji.
Dalšími zdroji financování škol je vybírané školné (+ poplatky) a sponzorské dary soukromých osob
(např. výjimečný dar učebnic pro celou studijní skupinu od 1. do 4. ročníku studia SOŠ od jednoho
nejmenovaného rodiče pro EA Praha) a také
Nadační fond pro podporu církevního školství, který každý rok rozděluje část vybraných prostředků
z celocírkevní sbírky na EA, v roce 2016 přidělil všem školám celkem 134 tisíc Kč, všechny školy
podávají řádné vyúčtování včas, celkem vyčerpaly za uplynulý rok 114 781 Kč.
Zahraniční dary v roce 2016: EA Praha obdržela od Evangelické církve v Porýní 59 431 Kč na vytvoření
poradenského centra a EA Brno VOŠ + SZŠ obdržely celkem 216 725 Kč od Evangelické církve
v Hessensku a Nasavsku a od Evangelické církve ve Württenbergu na studijní a výměnné pobyty studentů.
Název školy
Bratrská škola – církevní základní škola v Praze
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní a střední odborná
škola Praha
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně
Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
Celkem

Výnosy 2014/2015
10 948 000 Kč
10 726 000 Kč
11 924 000 Kč
6 002 000 Kč
7 128 000 Kč
21 312 000 Kč
68 040 000 Kč

Co se za rok podařilo?








úspěšné otevření předškolní třídy, tzv. „0.“ ročník připravující na úspěšný vstup do školní docházky
úspěšné závěrečné (dříve maturitní) teoretické zkoušky a zkoušky z ČJ a AJ ve všech školách
otevření nového hudebního oboru na KEA
úspěšná absolutoria na EA VOŠ Praha a EA VOŠ Brno
EA Praha otevřela kurz pro asistenty pedagoga, potřebný pro naplňování programu úspěšné inkluze
otevřen nematuritní obor ošetřovatel v EA SOŠ v Náchodě
Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie:
Pedagogové jednotlivých škol sdružených v EA se sešli na tradičním místě – v Bělči a program
připravily především spirituálky z EA VOŠ Brno a EA SZŠ Brno, přispěli učitelé dramatické výchovy
z Bratrské školy (v té době nebyla obsazena funkce ředitelky ÚEA). Přítomní sdíleli společně radosti
i strasti spojené s uplynulým rokem a vedli také přátelský rozhovor s Jiřím Schneiderem, členem SR
ČCE, pověřeným agendou škol EA, kde mluvili o svých potřebách vůči zřizovateli.
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Co školy EA očekávají od zřizovatele?
Pomoc při vyjednávání podmínek fungování s představiteli státu a samosprávy (budovy, platy, normativy,
atd).
Pomoc při prezentaci škol na veřejnosti.
Spolupráce s Diakonií - brána k sociálním aktivitám potřebným ve společnosti, praxe, společné projekty,
humanitární aktivity.
Po 25 letech působení našich škol v síti škol ČR, které osvědčily schopnost reagovat pružně na
požadavky české vzdělávací soustavy, plnit standardy vzdělávání a udržovat kvalitu navzdory
nestabilní situaci na MŠMT a četných vlnách nevstřícnosti státní správy i některých samospráv,
v situaci, kdy ředitelé našich škol opakovaně zápasí o možnost ohodnotit kvalitní pedagogický tým,
a přesto jsou školy vyhledávaným místem nejen kvalitního vzdělávání, ale i hodnotného
společenství, si v církvi znovu můžeme potvrdit souhlas s podporou škol, které před 25 lety vznikly.
Výhled: projekty pražských škol:
V současné době je akutní řešení budov pro pražské školy – EA Spořilov, která připravuje společně
s vedením církve projekt stavby nové budovy v Modřanech, současná budova v majetku MČ Prahy 4 je
v havarijním stavu a školská rada odhlasovala žádost o snížení nákladů na nájemné k majiteli, který
naprosto selhává v roli řádného hospodáře. Nová školní budova, projektovaná pro velmi vhodné prostředí
MČ Prahy 12 v sousedství dalších školských zařízení, by mohla být kromě potřeb EA Praha v době
prázdnin využívána nejen mládeží pražského či dalších seniorátů jako zázemí jejich aktivit, ale též jako
místo noclehu pro skupinu cca 20 mladých lidí, např. ve spolupráci s COM.
O tomto projektu je synod informován ve zvláštním tisku, který obsahuje i aktuální stav jednání
s Městskou částí Prahy 7, kde sídlí v pronájmu do r. 2020 Bratrská škola, jejíž nájem trvá do r. 2020
a již delší dobu usiluje o rozšíření kapacity do druhého stupně ZŠ, což je naprosto v souladu
s komunitním plánováním MČ Prahy 7 a se současnou politikou radnice.

Návrh usnesení
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
Synod bere na vědomí Zprávu Evangelické akademie předloženou v tisku č. 7A.
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