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2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

(Komise B)
ZPRÁVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
Motto: „Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů
vzděláváni, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“
„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně
učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné
práce.“
Jan Amos Komenský

A) Zpráva o celém evangelickém školství
Od září r. 2019 již rodina evangelických škol čítá 7 členů – 6 škol s téměř třicetiletou tradicí a sedmou
– brněnskou Filipku, která právě 2. září 2019 při slavnostních bohoslužbách vedených synodním
seniorem D. Ženatým přivítala své první žáčky. Na dvoře sto let staré měšťanské školy v Brně –
Židenicích (pronajaté MČ Brno – Židenice a upravené mnoha dobrovolníky během prázdnin) se sešli
s paní ředitelkou R. Konvalinkovou a jejím týmem kromě dětí, jejich rodičů a prarodičů i další vzácní
hosté – z brněnského seniorátu a také někteří zástupci samosprávy. Dětem se ve škole hned zalíbilo
a přes celý deštivý den bylo nebe nad Filipkou právě během bohoslužeb klidné. Zvenku se přítomní
přesunuli „na palubu“ a byli strženi tajuplným loutkovým příběhem s moudrým poselstvím
o vzájemné pomoci, která vítězí nad pouhou prezentací moci. Krásný začátek nové školy a prvního
školního roku!
Další zářijový den vedl synodní senior bohoslužby, tentokrát v Červeném kostele, pro studenty střední
zdravotnické školy a VOŠ sociální práce a při nich vyslal do služby školní kaplanku Martu Židkovou,
již mnoho let „veselou tvář“ brněnských škol Evangelické akademie. Bez ní by naše školy neměly
svou výraznou tvář.
Zdravotnická škola otevřela v září nový nástavbový obor Sociální činnost. Jeho absolventi pokryjí
na trhu práce poptávku po pracovnících v sociálních službách. VOŠ se těší zvýšenému zájmu
uchazečů o studium, za což škola vděčí kvalitní PR kampani díky financím z projektu DaRP.
Intenzivní byla v minulém roce spolupráce s partnerskou evangelickou školou ve Stuttgartu. V červnu
tam proběhla mezinárodní konference s názvem „Komunální partnerství a kooperace pro silnou
Evropu“ a právě na ni byli pozváni zástupci obou partnerských evangelických škol z Brna i
ze Stuttgartu. Zde měli tu čest prezentovat partnerství jako příklad dobré komunitní spolupráce. Také
brněnský magistrát ocenil dlouhodobou spolupráci našich škol EA v Brně se školou ve Stuttgartu
a paní ředitelka R. Michálková se spolu s oficiální delegací města Brna účastnila ve Stuttgartu oslav
třicetileté spolupráce a partnerství obou měst. V prvním prosincovém týdnu se konal již tradiční
studijně poznávací výjezd obou škol do Bádensko-württemberské metropole.
Členové sborů ČCE – tentokrát pražských (Praha – Žižkov II, Praha – Jižní Město, Praha – Uhříněves)
a severomoravských (Frýdek-Místek a Bruntál) se setkali se zpěváky a hudebníky Konzervatoře EA
při jejich „spanilých jízdách“ a společně s nimi mohli prožít krásnou hudbou a zpěvem obohacené
bohoslužby a slyšet kázání školního kaplana Aleše Wrany. Tato možnost nedělního setkání se otevírá
i dalším sborům ČCE.
Pod vedením nového zástupce naše konzervatoř nabídla posluchačům přes stovku koncertů,
završených provedením zkrácené verze Figarovy svatby. Někteří studenti vystupovali sólově
na koncertech s Moravskou filharmonií Olomouc. Díky daru z celocírkevní sbírky na evangelické
školství mohlo být zakoupeno nové cembalo a škola pak rozšířila nabídku svých oborů i o hru
na tomto nástroji.
Evangelická akademie Náchod zintenzivnila svou spolupráci s místní Oblastní nemocnicí a vazby
vzájemné důvěry vedly dokonce k mimořádné pomoci – v době celostátní karantény a zavřených škol
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jsou v naší škole místo řádných studentů (kteří mají výuku na dálku v online režimu) děti zdravotníků
a pracovníků lékárny a ti mohou pomáhat nejzranitelnějším spoluobčanům, neboť o jejich potomky je
skvěle postaráno. Také studentky a studenti pražské a brněnských škol se zapojili do dobrovolnické
pomoci v zařízeních sociálních služeb, v nemocnicích a v rodinách seniorů.
V rámci oslav výročí 30 let svobody – v lednu letošního roku se studenti EA Náchod vypravili
do Prahy, aby společně se studenty z pražské Evangelické akademie pronikli do zákulisí revolučního
roku 1989/90 a slyšeli přímo z úst jednoho z hlavních aktérů – hudebníka Michaela Kocába svědectví
o pádu komunistického režimu a ustavování demokratických institucí, včetně zásadního politického
počinu – odsunu sovětských vojsk z ČSFR.
Dalším pamětníkem a účastníkem listopadových událostí, se kterým se mohli pražští studenti EA
setkat a klást mu otázky, byl herec Jan Potměšil. Někteří studenti pedagogického lycea EA Praha
pomáhali při organizaci akce ČCE „Dáváme hlas ponižovaným“ při pochodu Prahou a při následném
programu v Knihovně Václava Havla společně se seniorátním farářem pro mládež K. Müllerem,
kterého znají z výuky předmětu Křesťanství a křesťanská etika. Také spolupráce s faráři M. Šourkem
(EA Praha) a R. Žárským (EA Náchod) je vynikající. V Bratrské škole vede kroužek náboženství
student ETF UK B. Roll.
Na závěr výčtu mimořádných akcí na našich školách zmiňuji letošní opět velkolepé divadelní
představení Bratrské školy, nacvičované ve spolupracujícím sboru Praha 8 – Kobylisy, kde se konají
pravidelně školní vánoční a velikonoční bohoslužby. Reprízu divadla navštívili více než dvě stovky
žáků pozvaných církevních a soukromých škol a studenti pedagogického lycea EA Praha v rámci
předmětu dramatická výchova. Přítomní vyrazili spolu s herci, zpěváky, tanečníky a hudebníky všech
ročníků Bratrské školy na Cestu kolem světa za 80 minut (inspirovanou románem J. Verna). Jejich
pozornost byla velmi soustředěná a následoval dlouhotrvající potlesk. Dobrovolnické školní divadlo
v plném obsazení všech školních tříd s nemalou pomocí pedagogů a mnoha rodičů, je nejlepším
způsobem navázání na metody výuky Jana Ámose Komenského a nemá v českých školních
programech obdoby.

B) Zprávy o školách jednotlivě
1. 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 školním roce 2018/9 zde studovalo
124 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:
• v 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, vystupovali v Praze, v Brně a v Olomouci při výročí
100 let ČCE a také na oslavách 30 let Diakonie ČCE. Škola pořádala desítky koncertů pro veřejnost.
Ve školním roce 2018/9 probíhal velký projekt společně s Moravskou filharmonií Olomouc a místními
ZUŠ. Oblíbené jsou absolventské koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů. Letos se konal již
10. mistrovský interpretační kurz OLMIK. Požadavky na provedení koncertů přicházejí i z dalších
měst a médií, škola uspořádala 3 velké benefiční koncerty: 2 v Olomouci a 1 ve Vyškově.
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„Spanilé jízdy“ (podporované z celocírkevní sbírky na evangelické školství) do sborů ČCE se
z Moravy rozšířily již i do Čech. 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 společně se školním kaplanem A. Wranou. Mnozí studenti a studentky se účastní soutěží a
někteří získali i významná ocenění – např. 1. místo a cenu absolutního vítěze pro hráče na tubu.
Konzervatoř nabízí zázemí studentům, varhaníkům a budoucím církevním kantorům v rámci tříletého
externího studia při Semináři církevní hudby EA, rozšiřuje nabídku studijních oborů, ve spolupráci se
zahraničními dárci i z darů naší církve rozšiřuje nabídku nástrojového vybavení, z grantového fondu
ČCE získala prostředky a zakoupila cembalo, na němž již proběhl i mistrovský kurz vedený Václavem
Luksem.
2. 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 i v celém náchodském regionu, ve škol. roce 2018/9 zde
studovalo 154 studentek/studentů. Svými původními obory – sociální činnost a ošetřovatelství,
nedávno zřízeným kurzem sanitáře a nově schváleným oborem praktická sestra vychází vstříc
potřebám jednoho z největších zaměstnavatelů Náchodska a okolí – Oblastní nemocnici Náchod,
zvláště v nově otevřeném oboru Praktická sestra, ve stávajícím oboru Ošetřovatel (letos byli poprvé
absolventi) a vyškolením mnohých sanitářů. Studenti kromě všeobecné i odborné výuky spolupracují
na projektech s městskou ZŠ a MŠ, např. při akci Pohádkové putování. 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. Mnoha společných
programů (včetně lyžařského výcviku) se účastní velmi oblíbený školní kaplan Radim Žárský, který
také zahájil ve škole výuku předmětů Křesťanství a Křesťanská etická výchova. Studenti nadále konají
své odborné praxe v Betánii – náchodském středisku Diakonie ČCE. Mezi výjimečné akce patřila
návštěva Londýna v dubnu 2019 a návštěva koncentračního tábora v Osvětimi.
Škola vzdělává žáky denního studia v oborech:
• Sociální činnost – sociální pečovatelství,
• Sociální vychovatelství,
• Ošetřovatel,
• Praktická sestra – obor poprvé otevřen v září 2018,
• škola také pokračuje 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, podporu získala také od místních podnikatelů a města Náchod.
Škola nadále nabízí také integraci studentům se zvláštními potřebami a vede jejich spolužáky cestou
přímé zkušenosti k poskytování pomoci a k projevům autentické solidarity.
3. Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 542 213 593, ředitelka: Mgr. Renáta Michálková, cszs@eabrno.cz,
www.eabrno.cz
Škola vzdělává žáky v maturitním oboru:
• Praktická sestra v denním studiu
• Sociální činnost – nově od září 2019
Škola vzdělává žáky v učebním oboru:
• Ošetřovatel (ukončeném výučním listem)
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Ve škol. roce 2018/9 zde studovalo 162 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.(podpořený z darů
sbírky pro evangelické školy).
Škola připravila pro studenty v rámci primární prevence mnoho zajímavých programů, např. o
poruchách příjmu potravy, o předcházení užívání návykových látek aj. 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
s výtěžkem darovaným na charitu. Studentky se podílely na dvou celostátních sbírkách – na
Srdíčkovém dnu a Květinovém dnu a připravily 70 ks v rámci akce Diakonie ČCE „Krabice od bot“
pro sociálně slabé děti a seniory.
Škola mohla lépe díky příspěvku z DaRPu propagovat svou činnost.
Při svém studiu využívají studentky a studenti rozhovorů s výchovnou poradkyní i se školní kaplankou
či vedoucí vychovatelkou, které jim pomáhají zvládnout nepříznivé vlivy, které si přinášejí ze svých
rodin.
U příležitosti 100. výročí založení Československa byla na zahradě školy slavnostně zasazena lípa.
4. Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741, ředitelka Mgr. Renáta Michálková, vos@eabrno.cz,
www.eabrno.cz
Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Spolupracuje s Diakonií ČCE a s mnoha dalšími
neziskovými organizacemi. Ve škol. roce 2018/9 zde studovalo 49 studentek/studentů. V průběhu
roku pedagogové společně s externisty intenzivně pracovali na zkvalitnění PR školy, např. se účastnili
veletrhu Gaudeamus. Škola byla též aktivní na sociálních sítích. Díky DaRPu bylo vytvořeno také
nové logo školy a v létě r. 2019 byly spuštěny nové atraktivní web stránky. Vše vedlo ke zvýšení
počtu zájemců o studium a přijetí většího počtu studentek. Hospodaření školy je s novými zdroji
od roku 2020 vyrovnané.
Opět proběhl adaptační kurz a kurz komunikačních dovedností v Daňkovicích, tentokrát i s účastí
2 studentů teologie ETF UK, v rámci své praxe navštívili i výuku školní kaplanky. Škola přivítala
2 studentky 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 DaRPu. Proběhl již 3. cyklus přednášek a workshopů pro sociální
pracovníky a veřejnost.
V únoru ve škole proběhlo šetření ČŠI, kontrola velmi kladně hodnotila výuku a přístup ke studentům,
ocenila rodinné prostředí a nadstandardní vztahy ve škole.
Součástí školy je i Domov mládeže EA, kde v tomto školním roce bylo ubytováno 31 studentek obou
stupňů škol EA a dalších brněnských VŠ. Využívaly bohatou nabídku volnočasových aktivit.
5. Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609, ředitel: ThLic. Tomáš Biňovec, skola@eapraha.cz,
www.eapraha.cz
Škola nabízí denní i dálkovou formu studia, celkem ve školním roce 2018/9 zde studovalo na SOŠ
94 v denní a 50 v dálkové formě studia a 32 studentek/studentů na VOŠ v kombinované formě
studia, certifikát získalo 62 absolventek kurzu asistent pedagoga.
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V denním studiu SOŠ lze studovat 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).
Studenti se účastnili zahraniční praxe na Spielmarket Potsdam a navštívili také multikulturní centrum
v Berlíně.
2 učitelky absolvovaly stáž na evangelickém gymnáziu v Sachsenheimu,
6 studentek pomáhalo při zajištění konference nemocničních kaplanů v Praze a další se účastnili
mnoha sportovních akcí, např. štafetového maratonu pro týmy pražských SOŠ a VŠ.
Podporu z celocírkevní sbírky na evangelické školství využila EA Praha na zahraniční praxe studentů
a na prezentaci.
V dálkovém studiu lze absolvovat obor:
• Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových organizacích, na úřadech
státní správy a samosprávy), někteří studenti se v dubnu 2019 účastnili projektu „Ukliďme Česko“.
Škola v rámci praxí studentů VOŠ spolupracuje s mnoha vybranými pracovišti, včetně pražských
středisek Diakonie ČCE.
Uskutečnila 3 běhy kurzu pro asistenty pedagoga na ZŠ, někteří vykonali praxi v Bratrské škole.
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), dále uskutečnila projekt Místa a lidé v našem městě, jako
každým rokem pomáhali studenti při organizaci Jarmarku u Ludmily, který pořádá Diakonie Praha.
EA VOŠ je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, její učitelé působí
jako konzultanti pro další školy v ČR poskytující vzdělání v oboru sociální práce.
Absolventi kombinovaného studia na VOŠ mohou při navazujícím studiu na ETF UK získat titul Bc.
6. Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423, ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, bratrska@seznam.cz,
www.bratrska.cz
• Menší počet žáků ve třídách (individuální přístup), celkem bylo ve škol. roce 2018/9 ve všech
třídách 114 žáků/žákyň.
• 67 žáků/žákyň v programu individuálního (domácího) vzdělávání dle §41 561/2004 Sb.
v platném znění (1 žák v zahraničí), jeho kvalitu opět potvrdila kontrola ČŠI.
• Nultý přípravný ročník s 14 budoucími žáky.
• ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova), od podzimu 2019 začala probíhat příprava výuky
a Školního vzdělávacího plánu pro otevření II. stupně ZŠ na podzim 2020.
• Podpora žáků/žákyň se specifickými poruchami učení a chování (s asistenty pedagoga).
• Výrazná spolupráce s rodinami, rodinná atmosféra školy, rodiče nabízejí svou pomoc při
programech školy, např. při benefičních akcích ve prospěch nové školní budovy a jejího vybavení.
• Družina a bohatá nabídka volnočasových aktivit, nadstandardní logopedická podpora dětí, oblíbený
kroužek náboženství je od r. 2018/9 veden studentem ETF UK B. Rollem.
• Školní divadlo, mikulášská nadílka, podzimní a jarní táborák a další aktivity – navíc benefice
ve Winternitzově vile a v Muzeu hudby byly hojně navštíveny celými rodinami.
• Děti obohatily svým zpěvem před Vánoci a před Velikonocemi klienty domova pro seniory
Slunečnice.
• Opět pokračovala výborná spolupráce s FS ČCE v Praze 8 – Kobylisích.
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Školská rada Bratrské školy v roce 2019 projednávala konflikty mezi jednotlivými učiteli a vedením
školy. Na její doporučení proběhla na podzim 2019 týmová supervize, která však nepřinesla kýžené
uklidnění. Nespokojenost některých učitelů počátkem února 2020 vedla ke stížnostem rodičů
a obvinění ředitelky školy ze šikany a bossingu učitelů.
V reakci na petici rodičů se synodní kurátor s koordinátorkou škol EA zúčastnil mimořádného setkání
s rodiči žáků Bratrské školy. Zástupci synodní rady opakovaně jednali s ředitelkou školy i
s nespokojenými učiteli. Všem zúčastněným jsme sdělili, že jediným způsobem, jak dosáhnout
řádného prošetření, je individuální podnět poškozeného zaměstnance úřadu Inspektorátu práce. Žádný
takový podnět podán nebyl, přesto bylo zřejmé, že byly narušeny vztahy a vzájemná důvěra.
Synodní rada proto požádala PhDr. Ivana Ryšavého o bezprostřední psychologickou intervenci, která
proběhla s pedagogy jednotlivě i společně a na závěr také s vedením školy. Následně SR souhlasila
s návrhem školské rady provést personální audit agenturou Talterra s.r.o., s jehož výsledky seznámila
ředitelku, školskou radu a celou školní komunitu včetně rodičů a přátel školy. Krizová komunikace
probíhala v podmínkách omezení provozu školy a možnosti shromažďování kvůli probíhající
pandemii. Přes snahu byl konflikt v červnu medializován a několik učitelek se rozhodlo školu opustit.
Cílem auditu bylo pojmenovat příčiny krize a navrhnout kroky k jejímu řešení. Na základě jeho závěrů
se synodní rada rozhodla:
• Zlepšit způsob komunikace v rámci týmu školy a nastavit jasná pravidla pro otevřenou komunikaci
mezi jeho členy, ale také pro komunikaci a zapojení rodičů do života školy.
• Podpořit tým pravidelnou supervizí, která umožní všem jeho členům hovořit o pravidlech
komunikace i o způsobech vedení zpětné vazby, a nabídnout všem členům týmu možnost
individuální podpory.
• Posílit roli školské rady, v níž jsou zastoupeni učitelé, rodiče i zřizovatel školy, při vzájemné
komunikaci, zpětné vazbě a signalizování problémů, které je třeba řešit. Na počátku školního roku
2020/21 proběhne volba zástupců rodičů a pedagogů, a budou současně jmenováni zástupci
zřizovatele po dohodě se sborem ČCE v Praze 8 – Kobylisích, s nímž škola dlouhodobě
spolupracuje.
• Podpořit konsolidaci týmu Bratrské školy především pro I. stupeň (tým je před začátkem školního
roku 2020/21 kompletní a složený z plně aprobovaných pedagogů) a též pro výuku na II. stupni,
která se bude vytvářet postupně (vznikne předmětová komise, která bude předkládat vedení školy
a školské radě doplňky či případné změny schváleného Školního vzdělávacího programu
pro II. stupeň).
• Vyhlásit na podzim 2020 výběrové řízení na ředitele/ředitelku Bratrské školy s nástupem srpen/září
2021.
• Zintenzivnit hledání školního kaplana/ky pro Bratrskou školu, který/á by mohl/a být pro komunitu
Bratrské školy také pastoračním průvodcem.
• Zajistit, aby příprava a průběh stavby nové budovy minimálně zatěžoval chod školy.
Cílem synodní rady je z pozice zřizovatele školy přispět k řešení aktuální situace, aby Bratrská škola
mohla zdárně pokračovat ve velmi úspěšném působení v posledních letech.
7. Škola příběhem – církevní základní škola – Filipka
Filipínského 1, Brno-Židenice, 615 00, ředitelka: Mgr. Ruth Konvalinková, PhD., https://skolafilipka.cz/
Škola zahájila první školní rok 2. září 2019.
První školní rok očima paní ředitelky:
„2. září 2019 jsme otevřeli školu zatím pro 39 dětí ve dvou věkově smíšených třídách. Děti jsou
ve věku 1. – 4. třídy. Tyto děti učí tři kmenové učitelky, dvě asistentky a několik externistů. Ve třídách
je integrována řada znevýhodněných dětí. Práce s těmito dětmi je náročná, ale učitelky, které výuku
vedou, jsou jednak odborně připravené (dvě jsou speciální pedagožky), ale především pracují
s obrovským nasazením, obětavostí a láskou. Daří se jim integrované žáky zapojit, a vytvářet tak pro
všechny dohromady inspirující prostředí, v němž se děti učí spolupráci, vzájemné podpoře a péči
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o dobré vztahy. Zároveň se ale daří děti i plnohodnotně vzdělávat a všestranně rozvíjet. Učitelky
podávají mimořádné pracovní výkony v nelehkých podmínkách; škola se „za pochodu“ dovybavuje
vším potřebným, technikou počínaje a učebními pomůckami konče, vše se zabíhá a tvoří.
Vyučování probíhá v osvědčeném vzdělávacím programu Začít spolu, který jsme přizpůsobili našim
potřebám. Jedním z vrcholů týdenního režimu, který děti zvlášť milují, je pravidelná čtvrteční
návštěva faráře Štěpána Hájka, který dětem zprostředkovává biblické příběhy.
Náš vzdělávací program klade důraz na častý pobyt dětí venku; máme rozlehlý školní dvůr, kde děti
tráví během dne každou přestávku a odpolední čas v družině. Kromě toho jedenkrát týdně zařazujeme
výuku mimo školu, nejčastěji v zahradě Evangelické akademie v Líšni nebo ve volné přírodě. V únoru
jsme podnikli první vícedenní výlet na Českomoravskou vysočinu. V květnu je naplánována týdenní
škola v přírodě.
V odpoledních hodinách ve škole běží školní družina, v jejímž rámci nabízíme dětem 17 různých
kroužků s nejrůznějším zaměřením tak, aby se i ve volném čase mohly všestranně rozvíjet. Této
služby si rodiče velice váží a děti se kroužků účastní s nadšením.
Velký důraz klademe na hodnotové formování dětí; chceme je vychovávat k sociální citlivosti a
obětavosti. Během adventu mladší děti společně navštívily azylový dům pro matky s dětmi, kam
přinesly různé dárky. Starší třída si předsevzala šetřit z kapesného a společně vybrali větší obnos,
který věnovali potřebným v rámci projektu Krabice od bot. O Vánocích jsme potom uspořádali
Vánoční slavnost, na níž starší děti odehrály své první malé divadelní představení (výstup z výuky
dramatické výchovy) a poté jsme i s rodiči slavili vánoční bohoslužby. Vše jsme zakončili společným
zpěvem na dvoře.
Od rodičů dětí máme zatím velmi pozitivní zpětnou vazbu, což se projevuje mimo jiné tím, že ze
třinácti míst v budoucí první třídě šest míst obsadí sourozenci stávajících žáků. To, že do Filipky mají
zájem zapsat svoje potomky všichni rodiče dětí, které k nám už chodí, považujeme za nejlepší
ohodnocení naší práce. Další čtyři místa připadnou dětem zaměstnanců (lektoři kroužků apod.) a pro
veřejnost tak zůstávají k dispozici pouze tři místa.
Zájem veřejnosti o zápis do první třídy je enormní. Od podzimu se různými kanály hlásí zájemci
o přijetí, celkem se těchto rodičů ozvalo více než 60. Všechny jsme e-mailem přesně informovali
o počtu volných míst.
Do vyšších tříd stále přijímáme děti přestupem. Po naplnění školy budeme mít přibližně 120 dětí.
V současnosti hledáme nové učitele pro příští školní rok a pracujeme zejména na dovybavení školy
nábytkem, chystaných úpravách školního dvora, na to jsme získali již nemalé prostředky od různých
dárců.“
Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům z řad sborů ČCE a také mnoha dalším
podporovatelům za jejich všestrannou pomoc, bez nich by Filipka nevznikla!

C) Hospodaření škol za rok 2018
Název školy

Náklady 2018

Bratrská škola

Výnosy 2018

15 574 000 Kč

15 348 000 Kč

9 474 000 Kč

9 398 000 Kč

Evangelické akademie v Brně SZŠ

12 270 000 Kč

12 604 000 Kč

Evangelická akademie v Brně VOŠ

5 143 000 Kč

4 762 000 Kč

Evangelická akademie v Náchodě

9 899 000 Kč

9 899 000 Kč

Konzervatoř EA Olomouc

24 264 000 Kč

24 395 000 Kč

Celkem

76 624 000 Kč

76 406 000 Kč

Evangelická akademie Praha VOŠ + SOŠ
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• Údaje o hospodaření jsou k dispozici za rok 2018.
• ZŠ Filipka vedla hospodaření až v r. 2019 a skončilo vyrovnaně, resp. s výsledkem +2 000 Kč
(zaokrouhleno) – celá zpráva o hospodaření bude projednávána a schvalována až na letošním
zasedání rady ŠP.
• Ztráty byly na základě rozhodnutí rad ŠPO hrazeny z rezervních fondů škol.
• na základě legislativních změn v celém církevním školství se zlepšila situace církevních základních
a VOŠ, střední školy budou mít narovnány normativy k veřejným středním školám na základě
rozhodnutí MŠMT až v roce 2021

D) Závěr
Školy Evangelické akademie si napříč vzdálenými regiony, v nichž působí, stále pomáhají.
• Studenti KEA opět doprovázeli svou hudbou a zpěvem zahajovací a závěrečné bohoslužby pro
studenty EA Brno – SZŠ a VOŠ.
• Děti z nové ZŠ Filipka tráví jeden den v týdnu s přizpůsobeným programem na zahradě střední
zdravotnické školy v Brně – Líšni.
• Ředitelé si vyměňují know-how, např. při zavedení nového zdravotnického oboru v Náchodě
pomáhaly pedagožky z Brna a naopak tomu bylo při zavedení sociální činnosti na SZŠ v Brně.
• Školy se dělí o dary, např. počítače nebo o školní nábytek.
• V Olomouci a v Brně na Filipce se konaly poradní sbory s velkorysou pohostinností.
• Ředitelé i pedagogové sdílejí příklady dobré praxe a zprostředkovávají si zajímavá setkání
(M. Kocáb).
• Nyní v mimořádné situaci karantény se navzájem povzbuzují v nových cestách online distanční
výuky.
• Sounáležitost mezi školami se opět potvrdila při pravidelném osobním setkání pedagogů v Táboře
JAK v Bělči na podzim r. 2019.
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