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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
2015/2016 byl celkový počet zapsaných studentů 85. Během
sledovaného období 4 studenti vzdělávání přerušili a
13 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 2016/2017 se přihlásilo
celkem 40 uchazečů, přijímacích zkoušek se zúčastnilo
35 uchazečů a přijato bylo celkem 25 uchazečů ve všech
kolech přijímacího řízení. Ke studiu nastoupilo 19 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 26 studentů.
Z toho 10 studentů absolvovalo s vyznamenáním a 11
prospělo.
Absolutoria v náhradním termínu se účastnili 2 studenti,
kteří absolvovali s vyznamenáním.
Celkem 5 studentů v řádném termínu neprospělo. V 1.
opravném termínu pak 3 studenti prospěli a 2. opravného
termínu se účastnili 2 studenti.
Předsedkyní zkušební komise byla jmenována odborem
školství Úřadu JmK pro řádný a náhradní termín i opravné
termíny 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 zaměstnanců. V tomto počtu je zahrnuto 7 interních
a 14 externích zaměstnanců – pedagogů.
V domově mládeže jsou již stabilně zaměstnány dvě
vychovatelky. V průběhu měsíce července odešla vedoucí
vychovatelka Jarmila Konečná do penze a na její místo
nastoupila Bc. Lydie Štěpánková. Od září byla přijata nová
vychovatelka Mgr. Markéta Kleinwächterová. Z technickohospodářských
zaměstnanců
pracuje
ve
škole
jedna
hospodářka a asistentka ředitelky, která je zaměstnána na
úvazek 0,5.
Úklid od září 2016 zajišťuje agenturní pracovník.
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.
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Pro všechny pracovníky jsme uspořádali vzdělávání
v oblasti BOZP.

Vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků

Duchovní život školy
Práce spirituálky by se dala rozdělit do tří okruhů:
Příprava bohoslužeb/setkání nad biblickým textem, přímá
vyučující činnost a jednotlivé soukromé rozhovory se studenty,
rodinnými příslušníky, kolegy, absolventy.
Školní rok 2015/2016 byl zahájen slavnostními
bohoslužbami, které byly již tradičně společné pro EA VOŠ i
SZŠ EA. Konaly se 2. září 2015 v Červeném kostele a naším
hostem byl Oldřich Svoboda, kazatel Církve adventistů
sedmého dne v Brně. Z Olomouce za námi přijeli studenti
Církevní konzervatoře EA, hráli, zpívali na vysoké úrovni a
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velice obohatili naše bohoslužebné shromáždění. Během
školního roku se konalo v jazykové učebně dalších sedm
ztišení/školních bohoslužeb. Pro průběh těchto setkání stále
hledám vhodnou formu. Snažím se o neformální a liturgicky
nepřetížená setkání. Dalo by se říci, že v současné době mají
naše
společná
setkání
hudebně/meditativní
charakter.
Kázání/zamyšlení si připravuji sama. Vnímám to jako potřebné
a dobré. Všechna tato setkání jsou naprosto dobrovolná.
Studenti o nich vědí, jsou na ně zváni a využívají pozvání dle
svého vlastního uvážení. Velmi mě těší přítomnost kolegů.
Hojněji zastoupené bylo předvánoční ztišení nad biblickým
textem, na které navazoval vánoční večírek. V tomto školním
roce se díky nápadu a aktivitě jedné studentky z VOŠ 3
v rámci večírku konal i charitativní „Ježíškův bazar“. Studenti
přinesli oblečení, šperky, knihy, kosmetiku… a za symbolické
ceny pak spolu s kantory hojně nakupovali. Vybralo se 4187
Kč, za které jsme na www.skutecnydarek koupili dvě kozy,
čtyři kanystry na vodu, školní pomůcky pro 28 dětí a šedesát
kuřat. Závěrečné červnové bohoslužby s předáváním
vysvědčení a diplomů byly slavnostní, Červený kostel byl
zaplněn a byla znát radostná a silná atmosféra.
Jako spirituálka jsem také vyučovala v prvním ročníku
Základy křesťanství a ve třetím ročníku Křesťanskou etiku.
Snažím se předkládat studentům pro mnohé nový pohled na
křesťanství, jeho myšlenky, základní "kameny" a důrazy.
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 vše vnímám jako jednu z hlavních výzev,
kterou práce spirituálky nabízí. Se studenty prvního ročníku
chodím na exkurze do různých zařízení, která se zabývají
sociální prací. Patří k mé práci procházet texty, které studenti
o jednotlivých návštěvách píší, mluvit s nimi o otázkách, které
si kladou.
V hodinách či při konzultacích často narazíme na
témata, které později vedou k individuálním rozhovorům.
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Studenti vědí, že mají možnost přijít a promluvit si soukromě o
věcech a situacích, které jsou pro ně nesnadné. Mohou mne
kontaktovat kdykoli během roku. Některé rozhovory se
dostávají do pastorační roviny. Leckdy se dostaneme na velmi
osobní, bolavá témata. V několika případech se podařilo
následně zajistit studentům potřebnou psychologickou péči.
Rozhovory mají rozdílný charakter. Od situací velmi vážných,
kdy se sama potřebuji poradit, až po momenty velmi milé.
Nesmírně mě také těší, že se ozývají i absolventi.
S pozdravením, ale i s prosbou o rozhovor. Velmi si vážím
důvěry, kterou ke mně studenti mají a snažím se ji nezklamat.
Práci spirituálky vnímám jako pestrou a pro mě osobně
velmi obohacující. Prolíná se hodinami, rozhovory na chodbách
i třeba na školních akcích (studijní pobyty v Daňkovicích či
Stuttgartu). Osvědčuje se známá zkušenost, že v neformálním
prostředí se mnohem častěji dostáváme k hlubokým věcem a
myšlenkám.
Mgr. Marta Židková
spirituálka školy
Zpráva výchovného poradce
V uplynulém školním roce na naší škole studovalo několik
studentů se speciálními studijními potřebami (zrakové
postižení, sluchové postižení, omezená mobilita). Studenti mají
se školou uzavřený Individuální studijní plán, pedagogové jim
v rámci možností vycházejí vstříc.
Studenti mohli samozřejmě využít konzultací se studijní
poradkyní a získat tak podporu v rámci uplatnění během
odborných praxí (nově byla například navázána speciální
spolupráce s Pedagogickým centrem na Kamenomlýnské nebo
organizací Svaz tělesně postižených a nastavené podmínky pro
praxe studentů se zrakovým postižením).
V rámci konzultací k předmětu "Odborná praxe", k
portfoliu a k cizojazyčnému CV a motivačnímu dopisu mají
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všichni studenti možnost využít nabídky kariérového
poradenství.
Do učebního plánu se také stále lépe daří zařazovat
nácvik dovedností potřebných pro budoucí profesní život
studentů (např. tvorba CV, nácvik komunikačních dovedností,
nebo analýza kazuistik a nácvik modelových situací). Příprava
na budoucí povolání se tak stává týmovou prací celého
pedagogického sboru.
Mgr. Hana Netočná
Výchovný poradce
Adaptační kurz
Studenti z prvního ročníku absolvovali i letos adaptační kurz,
tentokrát začátkem září 2015 ve středisku ČCE na Blažkově,
pod vedením Mgr. Libora Graclíka a Mgr. Zdeňky Kučerové.
Kurz je součástí navazujícího semináře "Osobnostně sociální
výcvik". Tématem byl „Sherlock Holmes“.
Cílem kurzu bylo:
- vzájemné seznámení účastníků kurzu mezi sebou i s částí
pedagogického sboru
- podpora vzniku příznivého sociálního klimatu ve třídě
- posílení skupinové koheze a dynamiky skupiny
- podpora rozvoje schopnosti vzájemné kooperace
Mgr. Marta Židková
vedoucí třídní skupiny VOŠ 1
Vzdělávací pobyt v Daňkovicích
V termínu 21.–23. října 2015 se konal vzdělávací pobyt pro
studenty druhého a třetího ročníku v Daňkovicích na Vysočině.
Program byl zaměřen především na skupinové a individuální
konzultace k ročníkovým a absolventským pracím. Kromě toho
probíhalo vzdělávání v oblastech etiky a základů křesťanství,
výcvik
relaxačních
technik
a
prezentace
absolventů
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zahraničních stáží v Německu a ve Finsku. Pobyt v Daňkovicích
však nebyl pouze vzdělávací: prostor byl věnován také
procházkám po malebném okolí, filmovým diskusím a
večerním zamyšlením se spirituálkou. Cílem této „školy
v přírodě pro dospělé“ je vytvořit vhodný prostor pro aktivity,
které potřebují svůj čas a správné místo, které rozvíjejí dobré
vztahy mezi spolužáky a které vhodně doplňují standardní
školní výuku a praxi.
Jan Vybíral
vedoucí školy v přírodě
Nadační fond pro podporu církevního školství
Z prostředků získaných do fondu od členů ČCE nám byly
poskytnuty finanční prostředky na propagační tiskoviny, které
škola
vydávala
v souvislosti
s 25.
výročím
působení
Evangelické akademie v Brně.
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.
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,
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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

Spolupráce se školou ve Stuttgartu
Reciproční pobyty našich partnerských škol probíhají vždy
v říjnu a prosinci daného roku.
Z organizačních důvodů navštívila naši školu na 5 dnů skupina
studentek a studentů z Evangelische Fachschule für
Sozialpädagogik Stuttgart-Botnang již v květnu 2015, oproti
původnímu plánu podle kterého měl jejich pobyt proběhnout až
v říjnu 2015. Pedagogové naší
školy ve spolupráci
s Magistrátem města Brna pro ně zorganizovali exkurze
ve školních a předškolních zařízeních a spolu se studenty 2.
ročníku jim poskytli doprovodnou a tlumočnickou 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.
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V prvním prosincovém týdnu roku 2015 se uskutečnil výměnný
pobyt brněnských studentů ve Stuttgartu. Návštěva byla
financována z částí prostředků církevní nadace " Kulatý stůl" a
z částí studenty a školou. 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 dobrou
spolupráci z předchozích let. 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. Renáta Michálková

Praxe studentů VOŠ
Studenti prvního ročníku se zúčastnili sbírky "Den paměti",
pořádané Diakonií ČCE. Neustále pokračuje inovace databáze
pracovišť praxí, která v současné době čítá již 146 pracovišť.
Opět jsme zařadili do studijního plánu pro studenty VOŠ1 v
rámci exkurzí zážitkový seminář organizace Bezmezí, týkající
se života lidí se zrakovým postižením, a výcvikový seminář
ošetřovatelských postupů pro studenty prvního ročníku,
zorganizovaný ve spolupráci se SZŠ EA Brno. Na kurz
ošetřovatelství byly i letos velmi pozitivní ohlasy, kdy studenti
potvrdili, že získané dovednosti opravdu využili během praxí v
následujícím semestru.
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 2015/2016 zůstala nabídka časopisů stejná
jako v loňském roce, tj. 9 periodik, která mají studenti stále k
dispozici. V knihovně nyní evidujeme celkem 1 445 titulů.
Studentská rada
Studentská rada jako poradní orgán školy, se sešla
dvakrát k projednání studijních a provozních záležitostí. Řešily
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se již tradičně připomínky k informačnímu systému, rozvrh
hodin, praxe, školní bohoslužby, možnosti stravování atd. Dále
také spolupráce na přípravě evaluace školy.
Spolupráce s ostatními organizacemi a mimoškolní
aktivity
Letos se naši studenti prvního ročníku opět zúčastnili v
rámci své praxe sbírky Brněnská akce cihla, pořádané
Charitou.
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.
Ve školním roce 2015-16 nastoupilo na internát 27
studentek, z toho 20 dívek ze Střední zdravotnické školy EA, 3
dívky z Vyšší odborné školy sociálně právní EA, 1 dívka z Vyšší
odborné školy - obor záchranář, 1 dívka z Vyšší odborné školy
Merhautova – obor farmaceutický asistent a 2 dívky
z brněnských vysokých škol.
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Děvčata vytvořila jednu výchovnou skupinu v rozmezí 15 28 roků, z toho jedna dívka byla se zrakovým postižením.
Navázali jsme tak na zkušenosti z minulého školního roku, kdy
integrace dívek se zrakovým postižením byla pozitivním
přínosem pro sociální vztahy mezi děvčaty.
Během roku byly dívkám nabídnuty volnočasové aktivity,
které nabízí široká škála kulturního vyžití v Brně - divadla,
kina, sportovní kluby.
Ve volném čase se dívky zapojily i do přípravy společné
večeře, které se chystají každý den v rámci kroužku vaření.
Zde je čas i na individuální prostor pro sblížení se s děvčaty a
možnost rozebrat složité problémy, které je nejvíce trápí.
Ke sportovnímu vyžití přímo na internátě využily dívky
posilování na zátěžových přístrojích a společné běhání po Brně
– dívky se zapojily do facebookové skupiny vysokoškoláků,
kteří každý týden organizují společný běh okolo Brna – vždy
přišly nadšené. Oblíbené je i cvičení jógy a venkovní cvičení na
strojích umístěných v Lužánkách a pod Špilberkem.
V předvečer vánočních svátků byla již tradičně na internátě
pořádána Vánoční slavnost s kulturním programem do kterého
se zapojily také sami dívky. 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 vzdělávacího cíle se snažíme dosáhnout
individuálním přístupem, vyzdvihnutím pozitivních hodnot a
stavět na kladných vlastnostech ubytovaných dívek.
Bc. Lydie Štěpánková
vychovatelka DM
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Přehled hospodaření za rok 2015
příjmy

výdaje

provozní dotace
tržby z prodeje služ.
úroky na bú
kurzové zisky
haléřové dorovnání
zúčtování fondů
ERASMUS+
příspěvek NFPCŠ
účelová dotace MMB

4 951 418,00
748 682,00
463,22
0,03
0,00
43 890,00
201 586,91
25 000,00
30 000,00

celkem

6 002 435,97

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
odvody
kurzové ztráty
ostatní náklady
náhrada nemoc
kolky, správní popl.
inventura ubyt.

152 973,93
419 538,30
129 352,46
25 075,00
29 800,00
1 119 881,68
3 093 888,00
905 179,00
4 998,48
34 319,64
9 949,00
0,00
29 570,62
5 921 371,47

Rozdíl výnosů a nákladů
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Výnosy

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

654 450,84 Kč
277 394,36 Kč
706 643,70 Kč
1 638 488,90 Kč

Hospodaření školy za rok 2015 skončilo ziskem
81 064,50 Kč
a to díky příjmům školy z doplňkové činnosti. Tento zisk byl
navržen radě školské právnické osoby k převedení:
50 000,00 Kč do sociálního fondu zaměstnanci
31 064,50 Kč do sociálního fondu studenti

V Brně dne 15. října 2016

Mgr. Hana Svobodová
ředitelka školy

Schváleno školskou radou
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