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4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)

(Komise B)
ZPRÁVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
A) Úvod
Motto: „I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu.“ (Za 2,15)

foto: EA Brno – zahajovací bohoslužby
V minulém roce jsme oslavili 30 let od otevření našich 4 škol v Praze, v Brně, v Náchodě
a v Kroměříži (nyní Konzervatoř EA v Olomouci):
https://www.youtube.com/watch?v=5XH5iYLpETM
Zřízení církevních (a také soukromých) škol umožnil zákon č. 171/1990 Sb., jímž bylo zrušeno
ustanovení o „povinnosti jednotné ideové orientace výchovy a vzdělávání“. Toto velmi brzké
schválení zákona vstřícného k nestátním církevním školám i v rovině jejich financování můžeme
přičíst mj. morálnímu kreditu církví bezprostředně po r. 1989 a aktivitě věřících pedagogů i rodičů.
Důvěra spoluobčanů v kvalitu vzdělávání na našich 7 školách nadále trvá, všechny zvýšily během let
svou kapacitu a např. ve Filipce každým rokem od jejího otevření čelíme velkému převisu poptávky
nad počtem volných míst. Také na Bratrské škole se po změně ředitele rychle doplnil stav žáků
a s každým novým ročníkem druhého stupně se zvětšuje. V současné době naše školy vychovávají
a vzdělávají víc než 1100 žáků a studentů.
Již v prvních dnech po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině se všechny naše školy
zapojily do pomoci uprchlíkům – sbírkami, rozmanitou pomocí a také pozváním k vzdělávání,
více např. pod tímto odkazem.
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Nejprve pohlédneme trochu do historie: od původní představy 3 škol připravujících budoucí
pracovníky Diakonie ČCE se studijní obory: sociální a zdravotnické proměnily a rozšířily – v Praze
bylo navíc zřízeno pedagogické lyceum. Konzervatoř EA se přestěhovala do zrekonstruovaného
paláce v centru Olomouce, kde jsme se v říjnu minulého roku sešli, abychom v bohatém programu
a milé atmosféře církevní i místní veřejnosti představili aktivity našich středních škol a také dvou
základních škol, které postupem let rozšířily rodinu Evangelické akademie. Bohatý program doplnili
spřátelení profesionální umělci, jsme vděční církvi za zdroje ze sbírky, které jsme mohli na oslavu
30 let EA použít.
Všechny naše školy se během let stěhovaly, upravovaly prostory (nyní probíhá rekonstrukce v Brně –
Líšni, oprava střechy a fasády čeká Filipku) a dodnes řeší nedostatek místa k výuce, zvláště bolestný
pro naše pražské školy a také pro Filipku. V jednáních s místními samosprávami pomáhají ředitelkám
a ředitelům členové synodní rady i ÚCK. V současné době připravuje pí architektka prof. Hana Seho
se svým týmem druhou etapu projektové dokumentace s ohledem na provoz obou pražských škol
v jedné budově, zároveň sháníme dodatečné prostředky na stavbu (veřejné ze zdrojů EU i soukromé)
a sestavili jsme pilotní rozvrhy tak, aby se žáci 2. stupně Bratrské školy i studenti denních oborů EA
Praha mohli v některých plánovaných učebnách střídat.
Skupina dobrovolníků z FS v Boskovicích a jejich přátel již delší dobu připravuje otevření naší
osmé školy – Církevní mateřské školy a základní školy v Sudicích, v bývalé kazatelské stanici
FS Boskovice. Je to komunitní projekt podporovaný místní samosprávou, která, vědoma si potřebnosti
veřejné služby vzdělávání a výchovy, chce do provozu budoucí školy také investovat nemalé
prostředky, aby tak udržela mladé rodiny v regionu a ve své obci. Synodní rada jmenovala ředitelkou
Mgr. Dagmar Hamalovou a společně s br. farářem Jiřím Burešem jsou hlavními iniciátory a manažery
komunitního projektu nové sudické školy. Jsme vděčni za finanční podporu ze zdrojů DaRP a také
za prostředky z darů zahraničních církví, které umožní provést významný rekonstrukční zásah
v budově bývalé Evangelické školy. Zájemci o práci v novém týmu pedagogů a vychovatelů se již
hlásí. Škola byla zapsána do Rejstříku ŠPO na MŠMT dne 8. března t.r. Pokud všechno půjde podle
plánu, budou první děti nastupovat do školky a do základní školy 1. září t.r.

foto: brigáda v Sudicích
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Na všech církevních školách v ČR vzniká prostor propojující chápání náboženského a
sekulárního světa, při respektu k rovnosti všech – žáků i pedagogů. Podstatnými aktéry hledání
co nejlepšího průniku obou světů jsou školní kaplani, proto je tak důležitý jejich výběr.
V právním prostředí škol je nejstabilnější variantou působení duchovních spojení kaplanské
a pedagogické role. Naši kazatelé a kazatelka s vhodným nadáním a kompetencemi se stále učí
tyto dvě role skloubit. Není snadné oslovit dnešní skupiny žáků a studentů. Neméně důležitým
kontextem úspěšného působení školních kaplanů je spolupráce a navzájem obohacující vztah
s vedením školy/škol. Jsme vděčni, že takto obdarované kazatelky/kazatelé na našich školách
působí a spolu s vedením škol a dalšími kolegyněmi a kolegy vytvářejí jedinečnou atmosféru,
na kterou absolventi dlouho po opuštění škol vzpomínají. Náš školní kaplan Radim Žárský sdílel
svou zkušenost s ostatními na Konferenci ředitelů CŠ v Plzni.
Jsme rádi, že i krizové situace na našich školách umíme řešit profesionálně – naše intervence na
Bratrské škole včetně změny ředitele (vybraného v náročném výběrovém řízení) a ustavení nové
školní rady byly shledány rodiči a veřejností jako správná cesta restartu školy. Spolupráce
s profesionální personální agenturou Talterra s.r.o. nám také pomohla v novém nastavení hranic
komunikace v pedagogickém týmu na SZŠ Evangelické akademie v Brně.
Radujeme se ze stále prohlubující úrovně spolupráce mezi řediteli a ředitelkami všech
církevních škol, sdružených v rámci Asociace ředitelů CŠ. Díky úsilí mnoha z nich se konečně
v letošním roce podařilo dosáhnout konkurence schopného narovnání tzv. normativních zdrojů,
které se teprve po 30 letech staly v rozpočtu MŠMT mandatorními výdaji. Jednání s MŠMT
budou v letošním roce pokračovat, neboť ještě nejsou narovnány např. zdroje na stravování
žáků a studentů (tzv. ONIV), věříme, že respektující vztahy mezi zástupci církevních škol
a novým vedením MŠMT budou pokračovat.

B) Aktuality z jednotlivých škol
(uvedené počty žáků/studentů jsou k datu 22. 2. 2022)
Bratrská škola vzdělává ve škole 131 žáka v 1. – 7. třídě denního studia a dále 12 žáků v 0. třídě
(předškoláků) + 59 žáků v individuálním vzdělávání. Nejdůležitější změnou po nástupu nového
ředitele Mgr. Rostislava Konopy a jeho zástupkyně RNDr. Hany Pokorné bylo zajištění kvalitní výuky
na druhém stupni ZŠ včetně organizace mimořádných akcí – adaptačního vodáckého kurzu pro 6. a
7. r. a zimního kurzu lyžování pro 4. – 7. r. Stále rozšiřujeme tým pedagogů, asistentů a vychovatelů.
Zároveň škola přijala další žáky včetně 6 dětí z válkou postižené Ukrajiny (nabídli jsme místa jako
jedna z prvních ZŠ v Praze), bohužel kapacity školy jsou omezené. Budoucí první ročník z velké části
zaplní velmi spokojené děti z tzv. přípravné třídy (0. roč.). Nedostatek prostorových kapacit budeme
zatím řešit pronájmem detašovaných prostor, na pronájem nám přispěje i radnice Prahy 7, resp.
MHMP. Než nastoupí do školy nový školní kaplan, který převezme také výuku biblických hodin
za br. faráře Ondřeje Koláře, kroužek náboženství zatím vede dobrovolnice AW.
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foto: Bratrská škola – podpora Ukrajině
Konzervatoř Evangelické akademie: vzdělává 123 studentek/studentů v oborech hudba a zpěv.
Dlouhé období distanční výuky, kdy bylo téměř nemožné nahradit osobní účast na výuce (a to i přes
dobré technické vybavení), zažívali studenti zároveň ohrožení představ vlastního uplatnění na poli
profesionálního umění. V době, kdy byly rušeny koncerty i profesionálních umělců, se obávali o svou
budoucnost. Po návratu do tříd se zásadním způsobem potvrdilo, že ve škole je tým podporujících
pedagogů, kteří pomohli svým svěřencům překonat tuto extrémně náročnou životní zkoušku.
Pracovníci České školní inspekce při svém nedávném šetření (po 6 letech) ocenili výjimečně
přátelskou atmosféru ve vztazích mezi studenty a pedagogy, otevřenou komunikaci a také vysokou
úroveň uměleckých výstupů jediné konzervatoře v Olomouckém kraji. V rámci vzdělávacích kurzů
škola nadále spolupracuje se špičkovými hudebníky z ČR i ze zahraničí a nabízí DVPP (doplňkové
vzdělávání pedagogických pracovníků) pedagogům ZUŠ z širokého okolí. Byly obnoveny řady
abonentních koncertů, některé ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc. Jsme rádi, že školní
kaplan mohl spolu s vybranými studenty opět navázat na tradici „spanilých jízd“ po sborech a také že
se rozšířilo nástrojové vybavení o nový klavír zakoupený z daru Valdenské církve – viz následující
foto.
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Filipka vzdělává 89 dětí a aktuálně jedná o přijetí 4 žáků z Ukrajiny z rodin ubytovaných
v brněnských sborech. V březnu t.r. jsme obdrželi rozhodnutí o rozšíření kapacity školy (na 120 žáků),
a tak mohli být osloveni zájemci o zápis do budoucí 1. třídy. Jejich počet ovšem opět několikanásobně
přesahuje i navýšenou kapacitu školy. Filipka si během své krátké existence vydobyla mimořádné
postavení v síti brněnských škol a stává se také školícím prostředím pro studenty místních
pedagogických fakult. Při celostátním testování žáků Kalibro získali žáci 3. ročníku v českém jazyce
nejvyšší dosažené skóre ve srovnání tříd v rámci republiky. Za velký úspěch lze rovněž považovat
vynikající personální obsazení pedagogického sboru a úspěšný fundraising. Pro školu je nejvíce
typická profesionálně zvládnutá inkluze – v každé třídě je minimálně jedno dítě se závažnějším
znevýhodněním a skoro polovina pedagogů jsou speciální, škola vzdělává i mimořádně nadané děti.
Nevyřešeným a velkým problémem zůstává nedostatečná kapacita školních prostor a havarijní stav
budovy, ve spolupráci se SR a ÚCK se podařilo získat vedení města, aby uvolnilo významnou
investici na náklady opravy střechy a omítky. Škola spolupracuje s Knihovnou Jiřího Mahena,
s Masarykovou univerzitou, vede děti ke charitativní vzájemnosti. O podrobné činnosti je pravidelně
informován Brněnský seniorát.
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foto: výuka na Filipce
Evangelická akademie Náchod: škola vzdělává již 233. žáků, v dubnu budou další příjímací
zkoušky, tzn. od příštího škol. roku připravit žádost o navýšení kapacity školy. Vedení školy zajistilo
ve spolupráci s městem Náchod v době distanční výuky rekonstrukci a úpravu prostor a vybavení
dalších tříd, kabinetu pro nové vyučující aj. prostor tak, aby se další studenti/tky mohli na EA
vzdělávat. Stále se rozvíjí
spolupráce s Oblastní nemocnicí
Náchod, studenti a pedagogové
mj. pomáhali při zajištění Dnů
zdraví (viz foto). Školní kaplan
Radim Žárský ve škole vyučuje
předmět Křesťanství a
křesťanská etika a podle potřeby
také vypomáhá s výukou
anglického jazyka, účastní se
všech mimoškolních akcí
(adaptační kurz, lyžařský kurz).
Studenti a pedagogové získali
opakovaně velké ocenění od
ředitele nemocnice a také
od starosty města Náchod
a od dalších veřejných osobností
za svou službu v náchodské nemocnici, v místních sociálních službách a také poděkování za péči o
děti zdravotníků. Škola má velmi dobře vytvořený podpůrný tým, daří se pracovat individuálně se

6

4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)

TISK 8A

studenty, aby jejich oslabená motivace byla podporována a zvládali nároky studia i na ně doléhající
mimořádné společenské i rodinné zátěže. V současné době pomáhali dobrovolníci spolu s Diakonií
ČCE při akci Krabice od srdce.
Evangelická akademie Praha: vzdělává 202 studentek/tů, aby mohla výuka probíhat, musel ředitel
školy vyjednat pronájem některých tříd v blízké ZUŠ, neboť současné prostory jsou naprosto
nedostačující. Kromě tradičně kvalitní výuky nabízí ve škole poradenský tým, složený z psycholožky,
speciální a sociální pedagožky podpůrné a motivační rozhovory jednotlivým studentům, řešení
dlouhodobých zátěží, poruch učení včetně začlenění některých studentek po hospitalizacích do běžné
výuky. Dospělým studentům – rodičům nabízí podporu při skloubení pracovního a rodinného života se
studiem. Na EA studují v dálkovém oboru i matky samoživitelky a rodiče mající v péči dítě se
zdravotním postižením, kteří podporu potřebují. Škola nabízí i kariérní poradenství a dlouhodobě
spolupracuje se sociálními službami, např. s Diakonií Praha, s Fokusem, s DOZP Sulická a také
s mnoha volnočasovými kluby pro děti a mládež, s MŠ+ZŠ. Někteří studenti mají vedle svých
obvyklých praxí také dobrovolnické aktivity (včetně nočních hodin), v současné době pomáhají např.
v „Iniciativě Hlavák“, kde jsou v prvním kontaktu s uprchlíky, kteří dorazili do hl. města Prahy:
https://www.facebook.com/groups/iniciativahlavak/about.
Pedagogové spolu s vedením školy také připravují kurzy výuky českého jazyka pro Ukrajince
za pomoci vrstevníků – studentek, které již na naší škole studovaly před válkou na Ukrajině.

foto: EA Praha – vánoční hra ve sboru ČCE na Jižním Městě
Evangelická akademie Brno SZŠ: vzdělává 182 studentek/tů ve zdravotnických a sociálních
oborech. Největší změnou bylo pro všechny ve škole přestěhování z původní budovy v Brně – Líšni,
kde probíhá v současné době rekonstrukce střechy a prvního patra, do pronajatých prostor v centru
města. Přes velkou náročnost distanční výuky a účast na pomoci v mnoha zdravotnických a sociálních
službách v době pandemie covidu se podařilo studentkám a studentům složit úspěšně závěrečné
zkoušky. Škola získala za svou aktivní pomoc na mnoha místech bronzovou pamětní medaili hejtmana
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Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. Školní kaplanka Marta Židková vedla během tohoto
náročného období se studenty i s kolegy mnoho podpůrných rozhovorů. Ředitelce školy s podporou
ÚCK a SR se podařilo získat prostředky z rozpočtu radnice města Brna, které rozšířily možnosti
správce budovy – MČ Brno – Líšeň tak, aby potřebné úpravy původně havarijního stavu budovy
umožnily návrat studentů a pedagogů už v příštím škol. roce. Zároveň jedná s JM krajem o dalších
dotačních zdrojích, aby se prostředí ve škole mohlo modernizovat a odpovídalo současným trendům.
Stěhování a zahájení výuky v náhradních prostorách znamenalo velkou zátěž pro celý tým a ukázalo
také, že je třeba zlepšit vzájemnou komunikaci mezi některými pedagogy a vedením školy.
Po domluvě s koordinátorkou škol EA jsme oslovili opět pí. V. Kynclovou (Talterra), aby provedla
ve škole personální audit. Jeho výsledek nám ukázal příležitosti, jak vzájemnou komunikaci v týmu
zlepšovat. Škola pokračovala v rozvoji svých PR aktivit, např. měla živý přenos při Dni otevřených
dveří na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UriT1T_qel4.
Evangelická akademie Brno VOŠ: vzdělává 82 studentek/tů, budoucích sociálních pracovníků.
Na jaře získala novou akreditaci pro vzdělávací program Sociálně právní činnost, která je platná
do škol. roku 2026/27. I přes náročné předchozí období byli studentky a 1 student na závěrečné
zkoušky velmi dobře připraveni a 11 z nich absolvovalo s vyznamenáním. Škola stále rozšiřuje
spolupráci s pracovišti praxí, např. s Diecézní Charitou Brno a s Diakonií Brno, bohužel z důvodů
pandemie musela odsunout svůj pravidelný zahraniční pobyt ve Stuttgartu na příznivější dobu. V době
nemoci školní kaplanky si vánoční online bohoslužby připravily studentky a pedagogové sami.
Nicméně pravidelný pobyt v Daňkovicích se opět konal, tentokrát až v červnu, a tak mohli být
spolužáci i pedagogové opět spolu v krásné vysočinské přírodě a zažít mnoho hezkých chvil. V době
uzavření domova mládeže byla realizována částečná rekonstrukce některých pokojů a v současné době
mohl domov přijmout kromě svých stálých obyvatel – studentek, SZŠ, VOŠ i VŠ také jednu
ukrajinskou rodinu, postiženou válečným konfliktem. Se školní kaplankou dvou našich brněnských
škol se můžete potkat v následujícím pořadu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/322298380020002/
Celkem počtu žáků/studentů k 22. únoru 2022: 1113 žáků a studentů.

C) Hospodaření škol za rok 2020
Název školy

Náklady 2020

Bratrská škola

Výnosy 2020

17 497 000 Kč

17 831 000 Kč

6 954 000 Kč

7 249 000 Kč

Evangelická akademie Praha VOŠ + SOŠ

10 135 000 Kč

9 861 000 Kč

Evangelické akademie v Brně SZŠ

16 850 000 Kč

16 850 000 Kč

Evangelická akademie v Brně VOŠ

6 052 000 Kč

6 322 000 Kč

Evangelická akademie v Náchodě

14 556 000 Kč

14 589 000 Kč

Konzervatoř EA Olomouc

29 907 000 Kč

29 907000 Kč

101 951 000 Kč

102 609 000 Kč

Filipka

Celkem
Údaje o hospodaření jsou k dispozici za rok 2020.

Současný výsledek hospodaření všech škol je vyrovnaný, jednotlivé školy z přebytků hospodaření
vytvářejí rezervní fondy, na Bratrské škole byla na základě potřeby získat další prostory a se
souhlasem rady ŠPO ze zdrojů rezervního fondu zakoupena a instalována jurta s celoročním
provozem. Společně s Karlem Müllerem plánujeme v příštím škol. roce její využití i na mimoškolní
aktivity – workshopy, setkání mládeže nebo skautů.
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