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Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní je 

školské zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev 

evangelická. 

 

Sdružuje celkem dvě součásti: 

 Vyšší odbornou školu 

 Domov mládeže 

 

Základní údaje 

 

Škola 
Název Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 

Adresa Opletalova 6, 602 00 Brno 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zřizovatel Českobratrská církev evangelická 

IČ 00226432 

e-mail vos@eabrno.cz 

http:// www.eabrno.cz 

tel/fax 542 221 741 

Číslo účtu 816240621/0100 

Vedení školy 
Ředitelka Mgr. Hana Svobodová 

do 31.12.2017 
Mgr. Renáta Michálková 
Od 1.1.2018  

 
 
vos@eabrno.cz 

Zástupce ředitelky Mgr. Jan Vybíral vybiral@eabrno.cz 

Hospodářka Vladimíra Lojdová vladimira.lojdova@seznam.cz 

Domov mládeže 
Vedoucí DM Bc.Lydie Štěpánková  stepankova@eabrno.cz 

Vychovatelka Mgr. M. Kleinwächterová kleinwachterova@seznam.cz 

Školská rada 
Předsedkyně Mgr. Alžběta Macková, jmenována 5. 10. 2017 

Místopředsedkyně Martina Smejkalová, jmenována 5. 10. 2017 

Zapisovatel Mgr. Jan Vybíral, jmenován 5. 10. 2017 

Rada školské právnické osoby 
Předsedkyně Rady ŠPO Mgr. Helena Wernischová, jmenována 21. 2. 2017 

Člen Rady ŠPO Ing. Věra Štulcová, jmenována 21. 2. 2017 

Člen Rady ŠPO RNDr. Olga Židková, jmenována 21. 2. 2017 

 

mailto:vos@eabrno.cz
http://www.eabrno.cz/
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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 

2017/2018 byl celkový počet zapsaných studentů 53. Během 

sledovaného období 3 studenti zanechali 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 2018/2019  se přihlásilo 

celkem 47 uchazečů, přijímacích zkoušek se zúčastnilo 37   

uchazečů a přijato bylo celkem 36 uchazečů ve všech kolech 

přijímacího řízení. Ke studiu nastoupilo 24 studentů.  

 

 Přijímací řízení se skládalo z tří částí: 

1. posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou  

2. posouzení prospěchu u maturitní zkoušky  

3. motivační pohovor.  

Celkově mohli uchazeči získat 55 bodů, podmínkou přijetí bylo 

získání minimálně 5 bodů u motivačního pohovoru.  

 

 

Počet přihlášených a přijatých uchazečů 
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Absolutorium  

 

     Absolutoria se v řádném termínu účastnilo 22 studentů. 

Z toho 9 studentů absolvovalo s vyznamenáním a 11 prospělo. 

Celkem 4 studenti v řádném termínu neprospěli.  

V 1. opravném termínu prospěli 3 studenti. Jeden 

student absolvoval absolutorium v náhradním termínu a 

prospěl s vyznamenáním.  

Jeden student u absolutoria neprospěl.  

 

Předsedkyní zkušební komise byla jmenována odborem 

školství Úřadu JmK pro řádný a opravný termín absolutoria 

Mgr. Lucie Táborská. 

 
 

Výsledky absolutoria v řádném 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.  

     Dvě pedagožky – vychovatelky pracují v  domově mládeže. 

Z technicko-hospodářských zaměstnanců pracuje ve škole 

jedna hospodářka a asistentka ředitelky s úvazkem 0,5.  

     Úklid byl do června 2018 realizován prostřednictvím firmy 

Bruco s.r.o..          

 

 

Další vzdělávání zaměstnanců a projekty 

 

     Další vzdělávání pedagogických pracovníku se dělo ve škole 

především díky projektu OPVV Šablony pro SŠ a VOŠ a bylo 

zaměřeno na doplnění vzdělávání cizích jazyků. Dále měli 

pedagogové možnost účastnit se odborných stáží. Na škole 

rovněž v rámci projektu probíhala tandemová výuka jazyků a 

křesťanské etiky. 

   Školní kaplanka absolvovala jazykový kurz němčiny.  

   Ředitelka školy a školní kaplanka se na jaře 2018 zúčastnily 

konference školních kaplanů, ředitelka předtím na podzim 

2017 konference církevních škol a odborného semináře 

k novinkám ve zdravotnictví.  

 

Duchovní život školy 

 

Práce spirituálky/školní kaplanky má více rozměrů. 

Přímou pedagogickou činnost, přípravu bohoslužebných 

shromáždění, pastorační rozhovory, spoluorganizování různých 

akcí. 

Školní rok 2017-2018 zahájily obě brněnské 

Evangelické akademie společně bohoslužbou v Červeném 
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kostele. Kázáním posloužil farář ČCE Štěpán Hájek a hudebně 

bohoslužbu obohatili studenti Církevní konzervatoře, 

Evangelické akademie v Olomouci. Závěrečné bohoslužby byly 

opět v Červeném kostele a našim absolventům byly předány 

diplomy. Letos absolvoval ročník, jehož jsem byla „třídní 

učitelkou“. Byla to pro mě premiéra, je to zase nová 

zkušenost. Během roku jsme se pak čtyřikrát setkali v 

prostorách školy k bohoslužebně/meditačnímu setkání. 

Připravila jsem zamyšlení nad biblickým textem, modlitby, 

kolega Vybíral se studentkami z hudebního kroužku zpívali. 

Scházíme se v počtu nevelkém, ale jsou to setkání milá a 

potěšující.  

Adventně vánoční bohoslužba je už tradičně spojena se 

školním vánočním večírkem. Dohromady se studenty jsme 

připravili vánoční dobročinný jarmark. Přinesli jsme různé 

vlastní výpěstky a pochutiny (med, dorty, marmelády, víno, 

maso, vyrobené dekorativní placky, originální tašky apod.) Vše 

se prodalo do posledního kousku a vybralo se neuvěřitelných 

7300,- Kč. A přímo na místě jsme nakoupili „Skutečné dárky“ 

na webu společnosti Člověk v tísni. Studenti byli skvělí a já 

jsem na ně velice hrdá. 

Se studenty druhého ročníku jsme byli na studijním 

pobytu ve Stuttgartu. Je to vždy velmi náročný a únavný 

týden, ale nabitý exkurzemi a návštěvami různých zařízení, 

kde je poskytována sociální služba. Vnímám tyto pobyty pro 

studenty jako velmi podnětné, důležité a inspirující.  

Během školního roku vyučuji ve všech ročnících, mám 

tak kontakt se všemi studenty. Jsem za to hodně ráda. Výuka 

probíhá seminární formou. Největší důraz kladu na rozhovor – 

mohu tak přímo reagovat na otázky, kterými se studenti 

zabývají, nad čím přemýšlejí, co je pro ně aktuální.  

S tím souvisí také řada rozhovorů, které se studenty i kolegy 

během roku vedu. Studenti ví, že mne mohou vyhledat kdykoli 

potřebují. Ukazuje se to zejména na pobytech mimo školu – na 

exkurzích, v Německu, na již tradičním třídenním soustředění v 

Daňkovicích. Tam si povídáme často dlouho do noci. Velmi si 
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vážím důvěry, kterou ke mně studenti mají. Velmi mě to nabíjí 

a motivuje k další práci.  

V neposlední řadě bych ráda zmínila vzácně dobrou 

atmosféru mezi učiteli, naprosto nesamozřejmý fakt, že se ve 

škole vzájemně respektujeme a máme se rádi. Myslím, že to je 

poznat a že se i naši studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. 

Právě v takových chvílích si uvědomuji, jaký má Evangelická 

akademie veliký smysl a význam. A jak jsem ráda, že mohu  

být její součástí.  

Mgr. Marta Žídková 

spirituálka/školní kaplanka 

 

 

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 

 

 

Předmět "Tvůrčí dílny pro sociální pracovníky"  

 

 V letním období školního roku 2017/2018 proběhl už 

druhý cyklus přednášek spojených s diskusí na témata týkající 

se různých oblastí sociální práce. Podařilo se nám zajistit 
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přednášky na nová témata, o které byl zájem navzdory 

relativně nízkému počtu studentů prvního a druhého ročníku a 

faktu, že byly nepovinné.  

 Největším "hitem" byla návštěva Vazební věznice Brno. 

Na ostatních setkáních, která se odehrávala na půdě školy, 

proběhly například prezentace "komunikační bedny pro práci s 

dětmi a mladistvými", přednáška o sociální práci s dětmi a 

dospělými trpícími spinální muskulární atrofií nebo o projektu 

"Rapid Re-housing", beseda s pracovníkem poskytujícím 

klientům metadonovou substituční terapii nebo s farářkou o 

životní situaci umírajících a pozůstalých. 

Mgr. Hana Netočná 

koordinátorka předmětu TDSP 

                        

 

Adaptační kurz 

 

Studijně-výcvikového pobytu v Daňkovicích se v tomto 

školním roce zúčastnili studenti všech ročníků ve stejném 

termínu.  

Pro studenty prvního ročníku měl pobyt formu 

adaptačního kurzu pod vedením vyučujících OSV Zuzany 

Bratové a Tomáše Kozla a za pomoci "třídní učitelky" a 

vybraných instruktorů z řad třetího ročníku. Aktivity, zaměřené 

na sebezkušenost, komunikaci a týmovou spolupráci, probíhaly 

v budově i v jejím okolí, a samozřejmě byly vždy následovány 

reflexí a zpětnou vazbou. Večer měli studenti možnost 

zúčastnit se společného programu se studenty vyšších ročníků.  

Náplní pobytu studentů druhého a třetího ročníku byly 

už tradičně instrukce a konzultace týkající se tvorby jejich 

ročníkové a absolventské práce, bibliodrama pod vedením 

spirituálky Marty Židkové (která nabídla také prezentaci ze 

svého pobytu v Izraeli), prezentace studentů o stážích ve 

Finsku.  

Mgr. Hana Netočná 

vedoucí třídní skupiny VOŠ 1 
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Kurz komunikačních dovedností v Daňkovicích 

 

 V říjnu 2017 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. Marta Židková 

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. V uplynulém školním roce 

přijeli v letním období na osmitýdenní stáž tři studentky z naší 

partnerské školy v Ilmajoki a vykonali stáže na pracovištích MŠ 

Poláčkova, Salesiánské středisko v MČ Brno-Žabovřesky a 

nízkoprahový klub "Likusák" organizace Ratolest. Stáže 

proběhly ke všeobecné spokojenosti. Finští studenti se 

samozřejmě opět v rámci výuky angličtiny setkali i s našimi 

studenty a vyměnili si s nimi zkušenosti ze studentského života 

v ČR a ve Finsku.   

Ve školním roce 2017/2018 jsme opět figurovali v projektu 

"Erasmus+" pouze jako náhradníci, a nedosáhli jsme na grant. 

I přesto byl v tomto školním roce o stáže ve Finsku velký 

zájem. Díky mimořádnému navýšení příspěvku na tyto účely ze 
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Sociálního fondu studentů škola pomohla s úhradou 

cestovného čtyřem studentkám - dvě z nich vykonaly stáž v 

rodinném centru pod patronátem školy v Jamsa, dvě se 

vypravily do Ilmajoki, jmenovitě do "rodinného" domova pro 

seniory s Alzheimerovou nemocí a na "rodinnou farmu - 

středisko náhradní rodinné péče", poskytující komplexní péči a 

speciální hippoterapii dívkám s výchovnými problémy. 

Absolventky stáží vykonávali svou odbornou praxi v místních 

organizacích sociální práce a získali dokument "Europass 

Mobility". 

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 2017 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 

službu. Proběhlo úvodní seznamovací setkání ve škole, také 

byla návštěva oficiálně přijata 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 2017 se uskutečnil výměnný 

pobyt brněnských studentů ve Stuttgartu. Návštěva byla 

financována z velké části prostředky ČCE z projektu "Kulatý 

stůl", dále samotnými studenty, školou a nezanedbatelný byl 

také příspěvek města Stuttgart. Město Brno nám poskytlo 

finanční příspěvek na dopravu ve výši 30 000 Kč, druhou 

polovinu finanční částky za dopravu jsme hradili z prostředku 

Nadačního fondu pro církevní školy od našeho zřizovatele. 

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. 
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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 

Koordinátorka pobytu ve Stuttgartu 

 

 

Praxe studentů VOŠ 

 

Databáze pracovišť praxí v současné době čítá přibližně 

170 kontaktů, které jsou průběžně aktualizovány. V rámci 

odborných praxí naše škola navázala nově spolupráci s dalšími 

pracovišti - například s Oddělením sociálního začleňování 

Magistrátu Města Brna, Střediskem výchovné péče 

Kamenomlýnská nebo charitativní organizace Debra pro osoby 

s "nemocí motýlích křídel". 

 Studenti se i ve školním roce 2017/2018 účastnili jako 

dobrovolníci různých akcí včetně Národní potravinové sbírky, 

Vánočního setkání pro seniory organizované ÚMČ Brno-Královo 

Pole, nebo sčítání osob bez přístřeší (pod vedením "sociálních 

kurátorů"). 

 Už tradičně byl do studijního plánu pro studenty VOŠ1 v 

rámci exkurzí zařazen výcvikový seminář ošetřovatelských 

postupů, zorganizovaný ve spolupráci se SZŠ EA Brno.    

Mgr. Hana Netočná 

vedoucí učitelka praxí 

 

 

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. 
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     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. 

 

 

Propagace a PR školy 

 

V lednu 2018 jsme začali díky rozvojovému projektu 

ČCE DaRP intenzivně pracovat na novém školním webu a také 

na PR školy. Absolvovali jsme školení k používání FB a 

Instagramu, kde se snažíme být aktivní a prezentovat naší 

školu. 

V říjnu 2017 jsme se poprvé účastnili veletrhu 

Gaudeamus, kde jsme rovněž měli možnost nabízet studium 

na naší škole a oslovovat potenciální zájemce. 

      

 

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. Na 

chodbě před knihovnou je umístěna nástěnka, která přehledně 

informuje studenty i vyučující o novinkách v knižním fondu.      

Ve školním roce 2017/2018 zůstala nabídka časopisů stejná 

jako v předchozích letech, tj. 9 periodik, která mají studenti 

stále k dispozici. V knihovně nyní evidujeme celkem 1 538 

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 

 

       Ve školním roce 2017/18 se naši studenti dobrovolnicky 

podíleli na rozličných akcích – Národní potravinová sbírka, 

Vánoční setkání seniorů a také Sčítání osob bez domova.   

 

 

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 studuje VOŠ Kounicova – všeobecná 

sestra, 1 dívka studuje 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, 

samozřejmostí je připojení na internet.        

    Volný čas mohly dívky využít k ručním pracím 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. 

    Při přípravě večeří se dívky mohly realizovat v kroužku 

vaření. Jedná se o dopomoc, 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 kulturním programem. Akce se 

zúčastnili i učitelé, zejména ze Střední zdravotnické 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  

vedoucí vychovatelka DM 
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Přehled hospodaření za rok 2017 

 

Příjmy - Výnosy Výdaje - Náklady 
provozní dotace  3 973 000,00 spotřeba materiálu     30 931,60 

tržby z prodeje služ.    634 775,00 spotřeba energie   419 850,15 

tržby z prodeje maj.          500,00 opravy a udržování      7 192,00 

zúčtování fondů    100 700,00  ostatní služby 1 077 863,96 

příspěvek Kulatý stůl       66 465,73    mzdové náklady 2 881 919,00 

příspěvek NFPCŠ      33 000,00 odvody    850 028,00 

účelová dotace MMB      27 000,00  kurzové ztráty       6 935,10 

Dotace Erasmus+      26 721,00 ostatní náklady      25 183,85 

  náhrada nemoc        4 901,00 

  cestovné      13 506,00 

celkem 4 862 161,73  5 318 310,66  

  

 

 

Rozdíl výnosů a nákladů  

 

 
 
Stav fondů 

 
sociální fond zaměstnanci        504 661,84 Kč 

sociální fond studenti        286 233,86 Kč 

rezervní fond        811 389,45 Kč 

celkem    1 602 285,15 Kč 
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Hospodaření školy za rok 2017 skončilo ztrátou  

456 148,63 Kč. 

Ztráta byla způsobena rapidním poklesem počtů studentů 

(pokles demografické křivky) a s ním spojenou sníženou dotací 

z MŠMT. V současné době škola intenzivně pracuje na svém PR 

a oslovuje potenciální zájemce, aby předešla výše popsané 

situaci.  

Kompenzace ztráty bude řešena převedením prostředků 

z rezervního fondu. Toto řešení bylo navrženo radě školské 

právnické osoby a po jeho schválení došlo k převedení 

456 148,63 Kč z rezervního fondu.  

     

   

V Brně dne 13. listopadu 2018     Mgr. Renáta Michálková 

ředitelka školy 

 

                                                  Mgr. Marta Joanidisová, DiS. 

                                                         asistentka 
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Slavnostní zahájení školního roku EA Brno září 2017 
 

 
Adaptační kurz VOŠ 1 říjen 2017 
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Návštěva ze Stuttgartu říjen 2017 
 

 
Ošetřovatelský seminář VOŠ 2 na SZŠ EA listopad 2017 
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Společně ve Stuttgartu prosinec 2017 
 

 
Vánoční slavnost na internátě prosinec 2017 
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Vánoční večírek 2017 
 

 
 
 

 
Na stáži ve Finsku květen 2018 
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Slavnostní předávání diplomů červen 2018 


