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Vyšší odborná škola
Činnost školy
Hlavní činností školy zůstává především vzdělávání
studentů v odborné přípravě na povolání sociálního pracovníka
v akreditovaném oboru 75-32-N/05 Sociálně právní činnost.
V přípravě studentů se klade důraz také na osobnostní
přípravu a morální postoje nejen v teoretické rovině, ale
i v praktické výuce.
Škola disponuje celkem třemi třídami s celkovou povolenou
kapacitou 90 studentů. Kromě tříd kmenových vyučujeme
rovněž v jazykové učebně a pro studenty je k dispozici učebna
se sedmi počítači včetně scanneru a tiskárny. Na začátku roku
2016/2017 byl celkový počet zapsaných studentů 69. Během
sledovaného období 1 studentka vzdělávání přerušila a
6 studentů zanechalo vzdělávání.
Součástí školy je domov mládeže, určený především jako
ubytovací zařízení pro dívky s kapacitou 27 lůžek. Povolená
kapacita zařazená v Rejstříku škol a školských zařízení je 22
lůžek.
Počet studentů v ročnících a celkem
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Přijímací řízení
K přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 se přihlásilo
celkem 23 uchazečů, přijímacích zkoušek se zúčastnilo 19
uchazečů a přijato bylo celkem 19 uchazečů ve všech kolech
přijímacího řízení. Ke studiu nastoupilo 15 studentů.
Přijímací zkoušky se skládaly ze tří částí – test z cizího
jazyka, všeobecný test a ústní pohovor, jehož součástí je
doložení materiálů včetně absolvované sociální zkušenosti
a doporučení uchazeče ke studiu.

Počet přihlášených a přijatých uchazečů
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Absolutorium
Absolutoria se v řádném termínu účastnilo 24 studentů.
Z toho 9 studentů absolvovalo s vyznamenáním a 13 prospělo.
Celkem 2 studenti v řádném termínu neprospěli. V
opravném termínu pak oba tito studenti prospěli.
Předsedkyní zkušební komise byla jmenována odborem
školství Úřadu JmK pro řádný a opravný termín absolutoria
Mgr. Regina Hronová.
Výsledky absolutoria v řádném termínu

Výsledky absolutoria v 1. opravném termínu
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Zaměstnanci školy
Ve vyšší odborné škole a domově mládeže pracovalo
celkem 21 pedagogů. V tomto počtu je zahrnuto 7 interních a
14 externích zaměstnanců – pedagogů.
V domově mládeže jsou zaměstnány dvě vychovatelky.
Z technicko-hospodářských zaměstnanců pracuje ve škole
jedna hospodářka a asistentka ředitelky s úvazkem 0,5.
Úklid je realizován prostřednictvím firmy Bruco.s.r.o.
Další vzdělávání zaměstnanců
Další vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno na doplnění
vzdělávání cizích jazyků, nových trendů v didaktice výuky a
odborné vzdělávání.
Každoročně pořádá Synodní rada setkání pracovníků
Evangelické akademie v rekreačním středisku v Bělči nad
Orlicí. Program během letošního setkání se nesl v duchu „Práce
s biblickými postavičkami“. O metodice využití postaviček a její
výrobě přednášela Iva Květonová a Marta Židková.
Vyučující cizích jazyků a spirituálka školy absolvovali
jazykový kurz němčiny a angličtiny.
Ředitelka školy se zúčastnila konference ředitelů církevních
škol a odborného semináře k novinkám ve zdravotnictví.
Vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků

Pedagogické
Odborné
Funkční
BOZP
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Duchovní život školy
Okruh mé práce spirituálky je poměrně pestrý a prolíná
se různými okruhy činností - příprava bohoslužeb, přímá
vyučující činnost, aktivní účast na školních vzdělávacích
pobytech, jednotlivé soukromé rozhovory se studenty i kolegy.
Během školního roku 2016/17 jsem připravila celkem
sedm bohoslužeb a setkání nad biblickým textem. Zájem ze
strany studentů je malý, velká část nemá nejmenší zájem
vyhledávat organizované „náboženské setkání“. Hledám cesty
a formy, ale není to snadné i tím, že se skladba studentů stále
mění a tím pádem i jejich potřeby či „nepotřeby“. Na druhou
stranu se těchto setkání účastní ti kolegové, kteří zrovna
mohou a vnímám tento další rozměr společného bytí jako
nesmírně důležitý a obohacující. Na slavnostní bohoslužby na
začátek a ukončení školního roku zveme již pravidelně
studenty EA konzervatoře v Olomouci a jsem za tuto možnost
moc ráda.
Od
začátku
školního
roku
2016/17
byla
do
akreditačního programu přidána výuka i pro druhý ročník, tak
se v přímé vyučující činnosti setkávám se všemi studenty v
průběhu celého studia. Nejvíce prostoru je v hodinách
věnováno vzájemné interakci, diskuzi, rozhovorům. Naslouchat
studentům, jejich leckdy provokativním otázkám, osvětlovat si
navzájem své názory, pokoušet se nabídnout křesťanské
myšlenky a postoje jako inspirativní, to vnímám jako jednu z
hlavních výzev, kterou práce spirituálky nabízí.
Studenti mě nutí nahlížet situace nově, nepoužívat
zaběhané formulace a snažit se vyjadřovat srozumitelně bez
frází a klišé. Což vnímám jako přínosné pro obě strany. V
hodinách často narazíme na témata, které později vedou k
individuálním rozhovorům. Studenti mě mají „na očích“ a já je,
víme o sobě, mohou za mnou kdykoli přijít. Mají můj mail i
osobní telefon. Přes problémy se studiem se často dostáváme
se na niterná, bolavá témata. Rozhovory mají rozdílný
charakter. Od situací velmi vážných, kdy se sama potřebuji
poradit, až po momenty velmi milé. (Prvního září jsem
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například oddávala jednu naši absolventku, a bylo to opravdu
moc příjemné).
Se studenty jezdím pravidelně na pobytové aktivity a
zahraniční exkurze. Stejně tak tomu bylo i v uplynulém roce,
společně jsme strávili čas v Daňkovicích a ve Stuttgartu. Právě
tyto chvíle mimo školu vnímám jako nejpřínosnější. Ocitám se
se studenty v jiném, neformálním prostředí, společně
vyhledáváme a využíváme navzájem tento čas pro rozhovory a
témata, na která jinak ve škole „nepřijde řeč“. Při nabízených
večerních ztišeních nad biblí bývá účast studentů velmi vysoká
a sedíme leckdy dlouho do noci v hlubokých rozhovorech.
Učím se ve své práci hledat (s každým ročníkem nově)
nezaběhané cesty kazatelské, farářské, pedagogické i
výchovné. Na jednu stranu je to jistá nejistota, častý nezdar a
nervozita, na stranu druhou pestrost, překvapivé rozhovory,
posuny.
Mgr. Marta Žídková
spirituálka
Zpráva výchovného poradce
V uplynulém školním roce na naší škole studovalo
několik studentů se speciálními studijními potřebami (zrakové
postižení, poruchy učení). Studenti mají se školou uzavřený
Individuální studijní plán, pedagogové jim v rámci možností
vycházejí vstříc.
Studenti mohli samozřejmě využít konzultací se studijní
poradkyní a získali podporu v rámci uplatnění během
odborných praxí.
V rámci konzultací k předmětu "Odborná praxe", k
portfoliu a k cizojazyčnému CV a motivačnímu dopisu mají
všichni studenti možnost využít nabídky kariérového
poradenství.
Mgr. Hana Netočná
výchovný poradce
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Předmět "Tvůrčí dílny pro sociální pracovníky"
Novinkou ve studijním plánu byl v uplynulém školním
roce nepovinný cyklus přednášek spojených s diskusí na
témata týkající se různých oblastí sociální práce, kterých se
ujalo 12 odborníků z praxe (vyučujících naší školy i externích
přednášejících), doprovázených v některých případech klienty.
Účastníci
(studenti
napříč
ročníky,
absolventi,
zaměstnanci školy i případní další zájemci) se tak mohli
dozvědět více o tom, jak mluvit s dětmi o smrti, jaká je situace
domácích pečovatelů, jak funguje linka důvěry nebo poradna
pro oběti trestných činů. Těšíme se už teď na příští jaro a další
cyklus přednášek.
Mgr. Hana Netočná
koordinátorka předmětu TDSP

Adaptační kurz
Adaptační kurzy na Evangelické akademii vycházejí
v posledních letech z pedagogických a psychoterapeutických
zkušeností našich lektorů Libora Graclíka a Zdeňky Kučerové.
V letošním roce byl kurz obohacen o zkušenost
absolventskou. Lektory kurzu byli totiž naši bývalí absolventi
Tomáš Kozel a Jana Bušová, kteří si tak užili „adapťák“ již
potřetí: poprvé ho zažili jako studenti prvního ročníku VOŠ,
podruhé jako instruktoři ve třetím ročníku a po letech nakonec
jako hlavní lektoři. Všestrannou podporu a pedagogickou
supervizi zajišťoval mladým kolegům třídní učitel Jan Vybíral.
Adaptační kurz pro první ročník se uskutečnil od 5. do
7. září 2016 v penzionu Selský dvůr v Daňkovicích na
Českomoravské vrchovině. Proběhl podle osvědčeného scénáře
a vytvořil pro studentky prvního ročníku řadu příležitostí
k vzájemnému poznání a sblížení. Náročnost zážitkových
aktivit byla přizpůsobena skutečnosti, že tentokrát nebyly –
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s ohledem na malý počet studentek v prvním ročníku –
povoleny žádné ztráty. :-) I tak byl myslím adaptační kurz
bohatý na intenzivní zážitky a posloužil jako výborný odrazový
můstek pro osobnostně sociální výcvik, který pak následně
probíhal po celý zimní semestr ve škole. Lektory tohoto
výcviku byli opět Tomáš Kozel a Jana Bušová, kteří se tak stali
průkopníky tandemové výuky na naší škole.
Jan Vybíral
vedoucí třídní skupiny VOŠ 1

Kurz komunikačních dovedností v Daňkovicích
V říjnu 2016 absolvovali studenti VOŠ2 a VOŠ3 "Kurz
komunikačních a akademických dovedností". Cílem kurzu byla
příprava k předmětu Odborná praxe, obsahující mj. nácvik
komunikačních dovedností, etický seminář vedený spirituálkou
školy, nebo nácvik terapeutických technik. V rámci
akademických dovedností se jednalo o přípravné semináře a
konzultace k tvorbě ročníkové a absolventské práce.
V rámci přípravy na zahraniční programy proběhl i
přípravný seminář k návštěvě studentů ze Stuttgartu a
prezentace absolventů zahraničních stáží v Německu a ve
Finsku.
Mgr. Renata Michálková
vedoucí třídní skupiny VOŠ 3
Zahraniční kontakty
Spolupráce se školou ve Finsku
Stále pokračuje spolupráce naší školy s finskými školami "South-Ostrobothnia Folk High School" v Ilmajoki a "Jamsan
ammattiopisto" v Jamsaaa.
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V uplynulém školním roce přijeli na šestitýdenní stáž
jedna finská studentka a jeden student na podzim a dvě
studentky + jeden student v jarním semestru. Naše škola jim
zprostředkovala stáže v Salesiánském středisku v BrněŽabovřeskách, v Mateřské škole Poláčkova v Brně-Líšni, a v
nízkoprahovém klubu "Pavlač" organizace Ratolest. Finští
studenti se samozřejmě v rámci výuky angličtiny setkali i s
našimi studenty a vyměnili si s nimi zkušenosti ze
studentského života v ČR a ve Finsku. V dubnu jsme měli
možnost přivítat návštěvu dvou finských učitelek z Ilmajoki,
zajistit jim návštěvu několika organizací a pomoci navázat
nové kontakty. Těšíme se tedy na další kvalitní spolupráci.
Bohužel jsme ve školním roce 2015/2016 figurovali v
projektu "Erasmus+" pouze jako náhradníci, a nedosáhli jsme
na grant, přesto jedna studentka VOŠ3 opět zamířila do
organizace Mariaberg v Německu (zajištěné díky kontaktům se
školou ve Stuttgartu), a dvě studentky VOŠ2 na praxi do
rodinného centra pod patronátem školy v Jamsa. Stážisté si
většinu nákladů hradili sami, škola jim však ze Sociálního
fondu studentů uhradila cestovné.
Všichni absolventi stáží
vykonávali svou odbornou praxi v místních organizacích
sociální práce a získali dokument "Europass Mobility". Máme už
také přislíbenou další spolupráci pro nový školní rok.
Zahraniční stáže byly financovány z evropského projektu
mobilit Erasmus+.
Mgr. Hana Netočná
Koordinátorka stáží ve Finsku
Spolupráce se školou ve Stuttgartu
Reciproční pobyty studentů našich partnerských škol jsou na
naší škole již tradiční událostí. V říjnu 2016 navštívila naši
školu na pět dnů skupina studentů z Evangelische Fachschule
für Sozialpädagogik Stuttgart-Botnang. Pedagogové naší školy
ve spolupráci s Magistrátem města Brna pro ně zorganizovali
exkurze ve školních a předškolních zařízeních a spolu se
studenty VOŠ 2 jim poskytli doprovodnou a tlumočnickou
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službu. Rovněž proběhlo setkání ve škole, jakož i oficiální
přijetí studentů na radnici. Poté následovala společná
„bojovka“ v centru Brna, kde studenti plnili různé úkoly týkající
se historie i současnosti města.
V prvním prosincovém týdnu roku 2016 se uskutečnil výměnný
pobyt brněnských studentů ve Stuttgartu. Návštěva byla
financována z částí prostředků církevní nadace " Kulatý stůl",
dále samotnými studenty, školou a nezanedbatelný byl
příspěvek města Stuttgart. Město Brno nám poskytlo finanční
příspěvek na dopravu ve výši 30 000 Kč. Partnerská škola
připravila pro naše studenty reciproční program: jeden den
setkání ve škole, další dny exkurze v zařízeních sociální péče,
která jsou zřizována Evangelickou společností EVA, s níž máme
navázanou dobrou spolupráci. Přínos tohoto recipročního
pobytu vnímáme jako zásadní. Studenti mají možnost porovnat
systém fungování sociální práce u nás a Německu. Velkým
přínosem je rovněž zdokonalení sociálních a jazykových
dovedností zúčastněných studentů.
Mgr. Renata Michálková
Koordinátorka pobytu ve Stuttgartu
Praxe studentů VOŠ
Devět studentů naší školy se v roli pomocných organizátorů
zúčastnilo listopadové akce "Noc venku", která veřejnosti
přiblížila sociální situaci lidí bez domova. Databáze pracovišť
praxí v současné době čítá už přibližně 160 kontaktů, které
jsou průběžně aktualizovány. Už tradičně byl do studijního
plánu pro studenty VOŠ1 v rámci exkurzí zařazen zážitkový
seminář organizace Bezmezí, týkající se života lidí se zrakovým
postižením, a výcvikový seminář ošetřovatelských postupů,
zorganizovaný ve spolupráci se SZŠ EA Brno.
Mgr. Hana Netočná
vedoucí učitelka praxí
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Informační systém školy
Ve škole je i nadále plnohodnotně využíván informační
systém, který zkvalitnil komunikaci mezi studenty a pedagogy
a také usnadňuje práci s informacemi (např. systém databáze
praxí a jejich evidence atd.).
Stále pracujeme na jeho zdokonalování.
Součástí informačního systému je samostatný evidenční
program SAS, který je veden jako matrika školy, evidence
majetku, hodnocení studentů, absolutoria. Prostřednictvím
evidenčního systému škola předává informace MŠMT.
Studenti mají k dispozici možnost WiFi připojení na svoje
notebooky nebo 7 PC sestav v počítačové učebně.
Pravidelně obnovujeme vybavení ICT, v letošním školním
roce jsme zakoupili tři PC sestavy do kabinetů a kanceláře.
Knihovna
Školní knihovna Evangelické akademie je malá knihovna
s odbornou literaturou, časopisy a absolventskými pracemi
studentů. Fond knihovny odpovídá studovaným předmětům
v oboru sociálně právní činnost a je k dispozici studentům
k prezenčním, ale především k absenčním výpůjčkám.
Knihovna umožňuje snadný a rychlý přístup k vybrané studijní
literatuře. Výpůjční protokol je veden pomocí lístkové
kartotéky propojené s naším počítačovým systémem SAS. Na
chodbě před knihovnou je umístěna nástěnka, která přehledně
informuje studenty i vyučující o novinkách v knižním fondu.
Ve školním roce 2016/2017 zůstala nabídka časopisů stejná
jako v předchozích letech, tj. 9 periodik, která mají studenti
stále k dispozici. V knihovně nyní evidujeme celkem 1 464
titulů.
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Studentská rada
Studentská rada jako poradní orgán školy se sešla třikrát
k projednání studijních a provozních záležitostí. Řešily se již
tradičně připomínky k rozvrhu hodin, praxe a běžné provozní
záležitosti.
Spolupráce s ostatními organizacemi a mimoškolní
aktivity
Letos se 9 studentů a studentek naší školy zúčastnilo 4.
ročníku aktivity s názvem Noc venku. Tento zážitkový
happening se uskutečnil 24. 11. 2017. Smyslem bylo
poskytnout možnost jim zakusit, co prožívá člověk bez střechy
nad hlavou, a přečkat noc obdobným způsobem jako lidé na
ulici.
Česká školní inspekce
Ve sledovaném školním roce nebyla na škole provedena
inspekční činnost.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Zaměstnanci školy nejsou sdruženi v odborové organizaci.
Domov mládeže
Domov mládeže Evangelické akademie poskytuje internátní
ubytování studentkám ze Střední zdravotnické školy a Vyšší
školy sociálně právní Evangelické akademie. V případě volných
míst je poskytnuto ubytování studentkám z brněnských
středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol.
Víkendové ubytování je nabídnuto široké veřejnosti.
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Ve školním roce 2016/17 nastoupilo na internát 27
studentek, z toho 14 dívek ze Střední školy zdravotní EA, 2
dívky z Vyšší odborné školy sociálně právní EA, 1 dívka z VOŠ
knihovnická, 1 dívka studovala VOŠ Kounicova – všeobecná
sestra, 1 dívka studovala Biskupské gymnázium a 8 dívek
navštěvuje brněnské vysoké školy. Děvčata vytvořila jednu
výchovnou skupinu v rozmezí 15 - 28 roků.
Během roku byly dívkám nabídnuty volnočasové aktivity,
které nabízí široká škála kulturního vyžití v Brně - divadla,
kina, sportovní kluby – cvičení přímo v budově školy v centru
Mandala - cvičení za dostupnou cenu i pro studentky.
Na samotném internátě je dívkám nabídnuto doučování,
technické zázemí nabízí internet.
Volný čas mohly dívky využít k ruční tvorbě jako je např.
pečení vánočních perníků, velikonoční malování vajíček
barevnými vosky. Ke sportovnímu vyžití přímo na internátě
využily dívky posilování na zátěžových přístrojích. Běhání do
schodů je každodenní protažení kloubů a svalů pro všechny.
V kroužku vaření se dívky podíleli na přípravě večeří Jedná
se o činnost s dopomocí, vždy je přítomna vychovatelka, která
dohlíží na bezpečnost studentek a je jim mentorkou.
V předvečer vánočních svátků byla již tradičně na internátě
pořádána Vánoční slavnost s malým kulturním programem.
Akce se zúčastnili i učitelé, zejména ze Střední zdrav. školy EA.
Vzhledem k tomu, že věkový průměr dívek v posledních
letech roste - v minulém školním roce byl na hranici 20 let,
není jednoduché udržet koncepci středoškolského internátu.
Výchovně vzdělávací cíle se snažíme dosáhnout individuálním
přístupem, vyzdvihnutím pozitivních hodnot a stavět na
kladných vlastnostech ubytovaných dívek. Snažíme se dívky
vést k respektování a ohleduplnosti k druhým. Ohleduplnost je
naším cílem a vzájemná komunikace. Děvčatům se snažíme
vštěpovat zásady slušného vychování a jít jim příkladem.
Bc. Lydie Štěpánková
vychovatelka DM
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Přehled hospodaření za rok 2016
příjmy
provozní dotace
tržby z prodeje služ.
úroky na bú
ostatní prov. výnosy
haléřové dorovnání
zúčtování fondů
příspěvek Kulatý stůl
příspěvek NFPCŠ
účelová dotace MMB

celkem

výdaje
5 085 000,00
671 386,00
0,00
2 028,00
0,58
52 250,00
113 437,55
20 000,00
30 000,00

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
odvody
kurzové ztráty
ostatní náklady
náhrada nemoc
stravenky, voda

5 974 602,13

237 088,75
447 695,17
199 748,85
26 873,00
16 015,00
1 145 889,92
2 878 194,00
833 267,00
8,08
27 842,61
4 224,00
60,00
5 816 906,38

Rozdíl výnosů a nákladů
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Výnosy
provozní dotace
tržby z prodeje služ.

ostatní provozní výnosy
haléřové dorovnání

zúčtování fondů
příspěvek Kulatý stůl
příspěvek NFPCŠ
účelová dotace MMB

Náklady
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Stav fondů
sociální fond zaměstnanci
sociální fond studenti
rezervní fond
celkem

583 902,84 Kč
306 547,86 Kč
754 393,70 Kč
1 644 844,40 Kč

Hospodaření školy za rok 2016 skončilo ziskem
157 695,75 Kč
a to díky příjmům školy z doplňkové činnosti. Tento zisk byl
navržen radě školské právnické osoby k převedení:
157 695,75 Kč do rezervního fondu

V Brně dne 15. října 2017

Mgr. Hana Svobodová
ředitelka školy
Mgr. Marta Joanidisová,DiS.
asistentka
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Schváleno školskou radou
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