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4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. – 2. 6. 2018)

(Komise B)
ZPRÁVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
Evangelickou akademii, zastřešující školy různého typu a zaměření, naše církev zřídila před 27
lety jako nástroj působení v oblasti veřejného vzdělávání, podobně jako Diakonie ČCE působí
na poli sociální práce. Více jak čtvrtstoletí působí naše školy ve svobodných poměrech a to dává
zejména v roce 100. výročí ČCE příležitost zvážit naše ambice a stanovit si nové cíle. Všechny
školy sdružené pod hlavičkou EA reagují na změny ve vzdělávací soustavě ČR přípravou nových
studijních oborů či rozšiřováním kapacity nebo nabídkou programů celoživotního vzdělávání.
Zároveň spolupracují v místě, kde působí, se zástupci samosprávy a s místní komunitou –
s rodiči, se spolky či neziskovými organizacemi, s místním sborem ČCE i se školami podobného
zaměření. Každá ze škol si našla svůj jedinečný přístup k rozvíjení ekumenických vztahů,
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.
Ústředí Evangelické akademie v rámci ÚCK zajišťuje koordinaci vztahů zřizovatele
s jednotlivými školami, zabývá se hospodařením škol, vybírá nové ředitele a podporuje působení
škol v komunitách, kde působí. V uplynulém roce spolu se SR intenzivně zabývalo zajištěním
prostor pro působení Bratrské školy a EA Praha (k přípravě projektů současné době připravuje
společně s vedením dvou pražských škol a podporujícími odborníky projekty staveb nových
školních budov viz samostatné tisky). Zároveň koordinuje postoje s dalšími zřizovateli v rámci
ČBK a ERC při jednání se státními orgány o podmínkách fungování církevních škol.
Vítáme zvýšený zájem veřejnosti o kvalitní alternativní školy a tam, kde se najde nosná skupina
aktivních členů farních sborů (FS Brno-Husovice), kteří projekty nových škol připravují,
prostřednictvím ÚCK pomáháme a radíme. Ve spolupráci s přípravným výborem byla takto
úspěšně pracovní skupinou členů FS ČCE v Brně-Husovicích podána žádost na MŠMT
ke zřízení nové základní školy v Brně Židenicích, které MŠMT 6. března t.r. vstřícně vyhovělo.
Následuje jednání s MČ Brno-Židenice o pronájmu vhodných prostor a jejich přizpůsobení
potřebám žáků 1. stupně.
Učitelé na každé z našich škol ve spolupráci se svým školním kaplanem/kou vedou žáky a studenty
k porozumění křesťanské tradici a usilují o to, aby byly křesťanské hodnoty nejlépe příkladem
předávány dalším generacím.
Konzervatoř EA zahájila v uplynulém školním roce první cyklus koncertů přímo ve sborech ČCE,
tzv. spanilé jízdy, při nichž vede bohoslužby spirituál školy Aleš Wrana a přiváží skupinky hudebníků
a zpěváků z řad studentů a studentek školy, přispívají k propojení dvou „životů“, církve a školy.
Již mnoho set absolventů a absolventek šíří dobré jméno našich škol, což vede ke stabilnímu zájmu
o jednotlivé typy studia, navzdory demografickým změnám v populaci a nepřízni části politické
reprezentace.
Synodní rada v uplynulém období společně s koordinátorkou škol EA a s řediteli jednala
o dodatečných zdrojích financování konkrétních projektů. Kromě celocírkevní sbírky na podporu
církevního školství se školám EA otevřel i grantový systém (DaRP). Jednotlivé školy připravily
rozvojové projekty a získaly nemalé prostředky (v celkové výši 1 034 751 Kč), které pomáhají zajistit
nové studijní programy či mediální prezentaci jednotlivých studijních programů (např. nové webové
stránky škol).
Synodní rada zároveň připravuje revizi Statutu Ústředí Evangelické akademie, který v některých svých
částech neodpovídá aktuálním podmínkám v řízení škol. SR jmenovala nové členy rad Školských
právnických osob, které společně s řediteli odpovídají za hospodaření a rozvoj (např. schvalování
nových studijních programů). Současně zahájila kroky ke sjednocení pravidel vysílání, zaměstnávání
a podpory školních kaplanů – kazatelů ČCE, kteří připravují bohoslužby, vedou pastorační rozhovory
a někteří na školách také učí (základy křesťanství, resp. křesťanskou etiku).
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Ačkoli v nezávislém šetření České školní inspekce vyšly výsledky pro církevní školy celkově lépe než
pro školy zřizované obcemi a kraji, přesto nejsou vnímány jako rovnocenné se školami regionálními
co se týče narovnávání rozdílů v odměňování pedagogů. V posledním roce na některé z našich škol
dolehl nedostatek zdrojů určených na inkluzi, tj. že zákonné prostředky na podporu žáků a studentů se
speciálními potřebami obdržely v nedostatečné výši nebo vůbec. Také společné úsilí s kolegy z ČBK,
především vedoucím sekce školství Martinem Čechem, nevedlo bohužel k navýšení prostředků přímo
přes pozměňovací návrh plánovaného rozpočtu kapitoly MŠMT, neboť se v Parlamentu ČR pro něj
nenašlo dostatek podporujících hlasů. Nakonec prostředky uvolnilo Ministerstvo financí přímo
ze svého rozpočtu, aktivní vyjednávání napříč politickým spektrem tedy mělo smysl.
Přestože státní úřady podléhají pokušení stanovit podmínky působení církevních škol odlišným,
nevýhodnějším způsobem, nadále věříme, že kvalita našich škol se nakonec prosadí i navzdory
nepřízni některých mocných. Kvalitní a zkušené týmy pedagogů vedené vynikajícími řediteli již
prošly mnohými zápasy a zkouškami a, díky Bohu, vždy obstály se ctí. Nejisté parametry působení
církevních škol kladou ovšem nároky na ČCE jako zřizovatele a vedou nás k užší spolupráci s ČBK
i v rámci ERC. Významným tématem posledního období jsou velké projekty přípravy nových budov
pro pražské školy (viz usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 57 a 80), které znamenají vyjednávání se
samosprávami a hledání průniků mezi zájmy komunit, škol a jejich podporovatelů na jedné straně,
a zájmy zřizovatele, farních sborů a seniorátu, na jehož území školy působí, na straně druhé. Je to také
příležitost učit se demokratickému vyjednávání i otevřenému konstruktivnímu lobbingu. Více
v samostatném tisku č. 18/11.
Ústředí Evangelické akademie a jednotlivé školy
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1, koordinátorka škol Evangelické akademie: Mgr. Helena
Wernischová (od 1. 2. 2017), tel.: 224 999 223, e-mail: 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. Moderuji pracovní skupiny k projektům
nových budov pro pražské školy, připravuji pravidelná setkání ředitelů a pedagogů, v poslední době
též koordinuji přípravy žádosti ke zřízení nové základní školy Škola příběhem v Brně-Židenicích.
Ve školách EA ve školním roce 2016/17 studovalo 913 žáků/žákyň a studentů/studentek.
Ve školách pracovalo celkem 161 interních a externích pedagogů (+ 16 nepedagogických
pracovníků) v úplných i zkrácených pracovních úvazcích. Naše školy se stále rozvíjejí:
První běh kurzu asistenta pedagoga na EA Praha úspěšně absolvovalo všech 24 přihlášených,
další běh je také zcela zaplněn.
V EA Náchod převzalo prvních 20 absolventů akreditovaného kurzu Sanitář za přítomnosti
starosty města z rukou ředitele školy osvědčení o jeho úspěšném absolvování.
Konzervatoř EA v posledním školním roce zorganizovala dvě abonentní řady koncertů
a mistrovské kurzy (OLMIK), které rozšířila i o mezinárodní část. Její výročí připomněl v dobře
sledovaném hodinovém pořadu ČRo Vltava.
Tradiční vánoční představení všech dětí a mnoha pedagogů Bratrské školy na téma Labyrint
světa a ráj srdce, dlouho pečlivě připravované, potěšilo mnohé návštěvníky, jeho reprízu měli
možnost shlédnout studenti pedagogického lycea EA Praha a žáci blízké základní školy v Praze 7
a žáci základní školy sv. Voršily.
Pedagogové EA Brno připravili veselý předvánoční večer, kdy bylo předáno pomyslné žezlo
z rukou dlouholeté ředitelky Hany Svobodové její nástupkyni Renátě Michálkové.
Každá škola EA spolupracuje se školním kaplanem či kaplankou (původně spirituál/ka), 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
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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. V letošním školním roce se připojil svými programy –
vedením adaptačního kurzu, mládežnickými setkáními na EA Praha a kroužkem náboženství
v Bratrské škole nový pražský seniorátní farář pro mládež Karel Müller.
Všechny školy EA budou působit v rámci programu oslav 100 let ČCE, o mnoha jejich
aktivitách vyšly články v pravidelných aktualitách a článcích o EA v časopise Český bratr.
Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, Bc., tel.: 283 870 423,
bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz
 I. stupeň ZŠ (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 (1 žák v zahraničí), jeho kvalitu opět potvrdila kontrola ČŠI.
 Nultý přípravný ročník s 18 budoucími žáky.
 Menší počet žáků ve třídách (individuální přístup), celkem bylo ve školním roce 2016/17
ve všech třídách 112 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,
oblíbený kroužek náboženství je od r. 2017/18 veden seniorátním farářem pro mládež
K. Müllerem.
 Školní divadlo, mikulášská nadílka, Bratrské plesání, podzimní a jarní táborák a další aktivity
jsou hojně navštěvovány celými rodinami.
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. Vedení školy společně s ÚEA
a SR připravilo podklady pro uzavření smlouvy o právu stavby nové školní budovy na pozemku
ve vlastnictví MČ Praha 7 – viz samostatný tisk č. 18/11.
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová, tel.: 272 761 609,
skola@eapraha.cz, www.eapraha.cz
Škola nabízí denní i dálkovou formu studia, celkem ve školním roce 2016/17 zde studovalo 179
studentek a studentů v denní a v dálkové formě středoškolského studia, 52 studentek/studentů,
na VOŠ (v denní a v kombinované formě studia) a 24 absolventek v kurzu asistenta pedagoga.
V denním studiu SOŠ se nabízí studium v oborech:
 Sociální činnost (přímá péče seniorům a klientům s různými typy hendikepu 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), někteří studenti poskytovali asistenci
na integrativním táboře v Seefeld-Hechendorf.
Studenti se účastnili mnoha programů v rámci prevence výskytu sociálně-patologických jevů,
např. programu zaměřeného na nenávistné programy na internetu a budování respektu v online
prostředí.
V dálkovém studiu lze absolvovat:
 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových organizacích,
na úřadech státní správy a samosprávy), někteří studenti se účastnili Mezinárodní konference
Identita evropských Romů, jejíž součástí byla i návštěva pietního místa bývalého
koncentračního tábora Lety u Písku.
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Kurz pro asistenty pedagoga na ZŠ – o tento kurz je velký zájem, probíhá druhý běh a další se
připravují.

Škola se účastní pravidelně projektů v rámci OPPA a projektu MŠMT – podpora multikulturní
výchovy na školách. Studenti jezdí na výměnné pobyty do zahraničí zaměřené na praxi (Saská
diakonie Drážďany, Diakonie v Rakousku), dále uskutečnila projekt Místa a lidé v našem městě, jako
každým rokem pomáhali studenti při organizaci Jarmarku u Ludmily, který pořádá Diakonie ČCE.
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 % studijního programu) poznali mnoho neziskových organizací poskytujících sociální služby.
Škola má dlouhodobě uzavřené smlouvy s vybranými výukovými pracovišti, např. pražskými
středisky Diakonie ČCE, od roku 2000 je 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 na ETF UK nebo
na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích získat titul Bc. Absolventi školy vedou často
na svých pracovištích současné studenty.
Ředitelka školy společně s koordinátorkou škol EA, ÚCK a pověřeným členem synodní rady Jiřím
Schneiderem jednali v pracovních skupinách společně s projektovou kanceláří Positive Projekt, s.r.o
o přípravě stavby nové školní budovy na území MČ Prahy 12. Dále viz samostatný tisk č. 18/11.
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, od 1.1.2018 Mgr. Renáta Michálková,
tel.: 542 221 741, 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 školním roce 2016/17
zde studovalo 69 studentek/studentů.
Studenti se účastnili adaptačního kurzu a kurzu komunikačních dovedností v Daňkovicích, charitního
projektu Brněnská cihla, někteří i praxí v zahraničí (Finsko, Německo, Rakousko). Škola přivítala
několik studentek a studentů z Finska na výměnné stáži, zajistila jim a jejich pedagožkám exkurze
v neziskových organizacích v Brně. Dále pokračovala spolupráce s partnerskou školou ve Stuttgartu,
spolufinancovaná z prostředků tzv. Kulatého stolu. Devět studentů se účastnilo akce „Noc venku“,
která veřejnosti přibližuje sociální situaci lidí bez domova.
Škola vybavená informačními technologiemi využívá samostatný evidenční program SAS, který je
veden jako matrika školy, evidence majetku, hodnocení studentů, databáze knihovny a je také
využíván k předávání informací MŠMT.
Součástí školy je i Domov mládeže EA, kde v tomto škol. roce bylo ubytováno 27 studentek obou
stupňů škol, využívaly bohatou nabídku volnočasových aktivit.
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno-Líšeň, ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, od 1. 1. 2018 Mgr. Renáta
Michálková, tel.: 542 213 593, cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz
Škola vzdělává žáky v maturitním oboru:
 Zdravotnický asistent v denním i nástavbovém studijním programu
Škola vzdělává žáky v učebním oboru:
 Ošetřovatel (ukončeném výučním listem)
4

4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. – 2. 6. 2018)

TISK 7A

Ve školním roce 2016/17 zde studovalo 161 studentek/studentů. Škola úzce spolupracuje v rámci
praxí s Diakonií ČCE a místními zdravotnickými zařízeními, kde jsou aktivity studentek a studentů
velmi dobře hodnoceny. Praktické vyučování v nemocnicích probíhalo k vzájemné spokojenosti všech
stran a škola získala mnoho pozitivních zpětných vazeb. Naopak již několik let umožňuje SZŠ
budoucím odborným učitelkám z PF UP absolvovat zde své praxe. V letošním školním roce také
pokračoval program zahraničních exkurzí zdravotnických a sociálních zařízení ve Stuttgartu
a v Marienbergu.
Někteří se také účastnili jazykových a poznávacích pobytů v Anglii a v Rakousku. Škola připravila pro
studenty v rámci primární prevence mnoho zajímavých programů, např. o problematice bezpečného
chování na internetu nebo o nebezpečí pornografie. V průběhu roku se konala akce tzv. Kůlna, kde se
mohou studenti i pedagogové a ostatní zaměstnanci setkávat k neformálním rozhovorům. 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. Studentky se podílely
na dvou celostátních sbírkách – na Srdíčkovém dnu a Květinovém dnu.
Škola nově vybavila některé učebny a také inovovala nábytek v knihovně, zlepšil se přístup studentů
k odborné literatuře, využívané především při vypracování závěrečných maturitních prací, dostupnou
beletrii studenti využili v rámci tzv. čtenářských dílen.
Při svém studiu využívají studentky a studenti rozhovorů s výchovnou poradkyní i školní kaplankou
(od září 2018 pro obě školy M. Židková) či vedoucí vychovatelkou, které jim pomáhají zvládnout
nepříznivé vlivy, které si přinášejí ze svých rodin.
Během maturitních zkoušek se uskutečnila inspekce ČŠI, při níž nebylo zjištěno žádné porušení
právních předpisů, i když pro zkoušené i zkoušející to byla značně zátěžová situace, škola obstála
výtečně.
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, ředitel: Mgr. David Hanuš, tel.: 491 426 044, sekretariat@socea.cz,
www.socea.cz
Škola je respektovanou institucí ve městě i v celém náchodském regionu, ve škol. roce 2016/7 zde
studovalo 152 studentek/studentů. Škola svými původními obory – sociální činnost a ošetřovatelství,
nedávno zřízeným kurzem sanitáře a nově schváleným oborem zdravotnický asistent vychází vstříc
potřebám jednoho z největších zaměstnavatelů Náchodska a okolí, Oblastní nemocnici Náchod.
Studenti kromě všeobecné i odborné výuky spolupracují na projektech s městskou ZŠ a MŠ, např. při
akci Pohádkové putování aj. Během školního roku se konalo mnoho zajímavých mimoškolních aktivit,
některé v rámci prevence sociálně patologických jevů a v rámci celoškolního programu Fair trade, kdy
se studenti společně s pedagogy intenzivně věnují osvětě v oblasti spravedlivého odměňování
a ekologické citlivosti vůči obyvatelům chudých afrických a asijských společností.
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
 Na jaře 2018 bude škola přijímat první uchazeče o obor zdravotnický asistent a bude také
pokračovat v doškolování zaměstnanců místní nemocnice v kurzu sanitář. V praktické výuce
využívá mnoho moderních zdravotnických pomůcek, významnou část zakoupila ze zdrojů
grantového systému v ČCE.
Škola nadále nabízí také integraci studentům se zvláštními potřebami a vede jejich spolužáky cestou
přímé zkušenosti k poskytování pomoci a k projevům autentické solidarity.

5

4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. – 2. 6. 2018)

TISK 7A

Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal, tel.: 585 208 583, ckonz@ckonz.cz,
www.konzervatorolomouc-kea.cz
Hudební konzervatoř s možností zaměření na církevní hudbu, ve škol. roce 2016/17 zde studovalo
123 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. Ve školním roce
2017/8 také pořádala velký projekt společně s Moravskou filharmonií Olomouc a místními ZUŠ.
Oblíbené jsou absolventské koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů OLMIK, požadavky
na provedení koncertů přicházejí i z dalších měst a médií. Školní kaplan vytváří podmínky pro
prezentaci školy mezi sbory ČCE. Učitelé předmětu Církevní hudba a zpěv L. Moravetz a F. G.
Krušina připravují se svými studenty pro školní bohoslužby a koncerty v evangelickém kostele
liturgické zpěvy. Pěvecký sbor KEA také navštívil Středisko Diakonie v Sobotíně. V rámci hudebně
dramatického studia připravili studenti a pedagogové výchovné představení pro školky a hudebně
pohybový projekt inspirovaný Moravskými dvojzpěvy A. Dvořáka.
Mnozí studenti a studentky se účastní soutěží a někteří získali i významná ocenění – např.
Z. Zámečníková vyhrála v soutěži Pražský pěvec 1. místo za interpretaci a cenu absolutního vítěze.
Konzervatoř nabízí zázemí studentům - varhaníkům a budoucím církevním kantorům v rámci tříletého
externího studia Semináře církevní hudby (SCHEA), rozšiřuje nabídku studijních oborů, ve spolupráci
se zahraničními dárci i z darů naší církve rozšiřuje nabídku nástrojového vybavení, z grantového fondu
ČCE získala prostředky na nákup cembala.
Financování škol ve školním roce 2016/17
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 a pověřeným biskupem Mons. Tomášem Holubem.
Ačkoliv je prokazatelná kvalita vzdělávání a výchovy na všech školách Evangelické akademie,
stejně s dalšími školami zřizovanými církvemi (cca 130 subjektů), čelí nerovným podmínkám
v přístupu politické reprezentace spravující sektor vzdělávání: stálé střídání ministrů
na MŠMT, nedostatečně rozpočtově zajištěná politická rozhodnutí (projekt inkluze) a návrat
některých „normalizačních motivací“ v současném politickém prostředí, vystavuje církevní
školství zvýšenému tlaku a nejistotě, přesto jsme přesvědčeni, že občanská společnost
a konstruktivní přístup alespoň některých politiků nakonec zvítězí a dlouhodobě osvědčovaná
kvalita bude zachována. Doufáme, že nejcennější, co církevní školy, včetně našich, mají –
kvalitní odborně zdatné a mravně konzistentní týmy, nebudou ohroženy odchody nejlepších
pedagogů, kteří musí čelit stále se zvyšujícím nárokům a nedostatečné společenské podpoře.
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Prohlášení účastníků konference církevního školství k této situaci je k dispozici na:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/171124prohlaseni-ucastniku-konference-cirkevniho-skolstvi
Zřizovatel škol EA – synodní rada si je vědoma potřeby zvýšit podporu kvalitní veřejné služby,
kterou naše školy nabízejí: kromě podpory z Nadačního fondu pro podporu církevního školství
(v roce 2017 přidělil školám 186 000 Kč), schválila možnost, aby jednotlivé školy žádaly o podporu
svého rozvoje ze zdrojů grantového systému (školy takto získaly celkem 1 034 751 Kč). Každá
škola připravila svůj projekt – ve třech školách budou vytvořeny nové web stránky, EA Náchod
vybavuje odbornou učebnu zdravotnickými pomůckami a na KEA budou objednávat pro nový
studijní obor stavbu cembala, na brněnské SZŠ byly podpořeny výjezdy studentů do zahraničí.
Zahraniční dary v roce 2017:
Dalšími zdroji financování škol je vybírané školné (+ poplatky) a sponzorské dary, nejen
finanční, ale též formou dobrovolnické práce (např. mnoho rodičů žáků Bratrské školy).
Přehled nákladů a výnosů*
Název školy

Náklady 2016

Bratrská škola
Evangelická akademie Praha VOŠ +SOŠ
Evangelické akademie v Brně SZŠ
Evangelická akademie v Brně VOŠ
Evangelická akademie v Náchodě
Konzervatoř EA Olomouc
Celkem

12 629 000 Kč
9 702 000 Kč
11 924 000 Kč
5 975 000 Kč
8 015 000 Kč
19 381 000 Kč
67 626 000 Kč

Výnosy 2016
12 447 000 Kč
9 089 000 Kč
11 785 000 Kč
5 817 000 Kč
8 015 000 Kč
19 514 000 Kč
66 667 000 Kč

* údaje hospodaření jsou k dispozici za rok 2016
Co se za rok podařilo?
 úspěšné absolventky kurzu asistenta pedagoga na EA Praha
 úspěšné maturitní teoretické zkoušky a zkoušky z ČJ a AJ ve všech středních školách (např.
výsledky zkoušek na EA Praha jsou srovnatelné s výsledky zkoušek studentů gymnázií)
 reprezentace studentů KEA v hudebních soutěžích
 úspěšná absolutoria na EA VOŠ Praha a EA VOŠ Brno
 úspěšní absolventi kurzu pro sanitáře na EA Náchod
 příprava nového oboru – zdravotnický asistent na EA Náchod
 krásné divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce na Bratrské škole
 Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie:
Pedagogové jednotlivých škol sdružených v EA se sešli na tradičním místě – v Bělči, program
připravila společně s pedagogy všech škol koordinátorka na téma letošního výročí 500 let
reformace – dílo a osobnost Martina Luthera. Přítomní sdíleli společně radosti i strasti spojené
s uplynulým rokem a vedli také přátelský rozhovor s Pavlem Pokorným, členem SR ČCE,
pověřeným agendou kaplanů. P. Pokorný ochotně přijal i agendu školních farářů – spirituálů,
s nimiž se také v Bělči sešel. Mluvili o svých potřebách vůči zřizovateli a iniciovali tak podněty
k dalšímu jednání o své službě na půdě synodní rady př. synodu ČCE.
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