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ADRESA 
Opletalova 6 
602 00 Brno 
 
ZŘIZOVATEL 
Českobratrská církev evangelická 
 
PRÁVNÍ FORMA 
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Mgr. Jan Vybíral, zapisovatel, jmenován 5. 10. 2017 
 
RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
Mgr. Helena Wernischová, předsedkyně rady, jmenována 21. 2. 2017 
Ing. Věra Štulcová, členka rady, jmenována 21. 2. 2017 
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JUDr. Adam Csukás (pravnik@e-cirkev.cz) 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
 
 

ŠKOLA A STUDIUM 
 
 
POJETÍ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Studium sociální práce v akreditovaném oboru 75-32-N/05 Sociálně právní činnost je na naší 
škole koncipováno v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků. 
Studium je sestaveno ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), přičemž tento minimální standard dále specifikuje 
a prohlubuje.  
 

 
 
Naším cílem je zprostředkovat studentům a studentkám (dále jen „studenti“, „absolventi“ 
apod.) takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků této 
teoretické, ale rovněž aplikované disciplíny, jejíž snahou je řešit na profesionální úrovni 
problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Tyto situace jsou přitom v 
sociální práci pojímány v kontextu sociální reality, čímž se sociální práce výrazně odlišuje od 
jiných pomáhajících profesí. Sociální pracovník klade důraz na sociální fungování klienta a 
holistické posouzení jeho životní situace, přičemž integruje poznatky jiných disciplín s 
ohledem na svoji optiku a úkol. Specifikem naší školy je reflexe křesťanských motivací a 
hodnot v sociální práci, jakož i spirituálních potřeb klientů.  
  
PROFIL ABSOLVENTA  
 
Absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní je identifikován 
s oborem sociální práce, zná jeho poslání, filosofii, hodnoty a historii, rozumí také etickým 
principům obsaženým ve formálních i neformálních kodexech. Teoreticky je obeznámen 
a má praktickou schopnost aplikovat teorie a metody sociální práce. Pracuje se specifiky 
profese sociálního pracovníka včetně komplexního posuzování obtížných životních situací 
klientů a vedení písemné dokumentace. Orientuje se přitom v problematice právních 
předpisů i v síti sociálních a návazných služeb. Absolvent umí aplikovat psychologické 
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poznatky do řešení problémů v oblasti sociální práce i pro rozvoj vlastní osobnosti. Orientuje 
se v sociální politice státu, sleduje vývoj a umí jednotlivá opatření aplikovat v praxi a zná 
subjekty a nástroje sociální politiky. Je připraven pracovat napříč rozmanitými oblastmi 
sociální práce, s různými cílovými skupinami. Kromě jednotlivců poskytuje pomoc také celým 
rodinám a dalším skupinám nebo komunitám. 
 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 V ČÍSLECH  
 
Naše škola dlouhodobě vzdělává studenty ve třech bezparalelních třídách s celkovou 
maximální kapacitou 90 studentů. Každá třída odpovídá jednomu ročníku studia. Na začátku 
školního roku 2018/2019 bylo na naší škole zapsáno 49 studentů. Během sledovaného 
období 2 studenti zanechali vzdělávání. Počty studentů v jednotlivých třídách: 
 

Třída / ročník Počet studentů 

VOŠ 1 24 

VOŠ 2 12 

VOŠ 3 13 

Celkem 49 

Počty studentů ve školním roce 2018/2019 
Přijímací řízení do prvního ročníku probíhalo od června do září 2018 a skládalo se ze tří 
částí: 1. posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou, 2. posouzení prospěchu 
u maturitní zkoušky a 3. motivačního pohovoru. Celkově mohli uchazeči získat 55 bodů, 
podmínkou přijetí bylo získání minimálně 5 bodů u motivačního pohovoru. Přihlášku si 
podalo celkem 47 uchazečů, samotné přijímací zkoušky (motivačního pohovoru) se 
zúčastnilo 35 uchazečů, přijato bylo 26 uchazečů. Ke studiu se pak zapsalo 24 studentů.  
  

Uchazeči Počet 

Přihlášení 47 

Přišli ke zkoušce 35 

Přijatí 26 

Zapsaní 24 

Počty uchazečů ve školním roce 2018/2019 
 
Absolutorium třetího ročníku se konalo v červnu 2019. Zúčastnilo se ho dvanáct studentů. Z 
toho tři studenti absolvovali s vyznamenáním a osm studentů prospělo. Jeden student v 
řádném termínu neprospěl a následně prospěl v prvním opravném termínu. Předsedkyní 
zkušební komise byla odborem školství krajského úřadu jmenována pro řádný i opravný 
termín absolutoria Mgr. Regina Hronová. 
 

Výsledky absolutoria 

Prospěli s vyznamenáním 3 

Prospěli 8 

Prospěli v 1. opravném termínu 1 

Celkem 12 

Výsledky absolutoria ve školním roce 2018/2019 



 

6 
 

UČEBNY A KNIHOVNA 
 
Výuka probíhala ve třech kmenových třídách a jedné jazykové učebně. Informační a 
komunikační technologie studenti absolvovali v nedaleké základní škole, kde si pronajímáme 
počítačovou učebnu. V celé škole je k dispozici wifi připojení k internetu, k němuž se studenti 
připojují z notebooků, tabletů a telefonů.  
 
Školní knihovna je vybavena 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 2018/2019 jsme vzhledem k digitalizaci odborných zdrojů a 
sníženému zájmu studentů zmenšili nabídku časopisů, studenti mají k dispozici 5 periodik, 
všechny periodika odebíraná od roku 2012 jsou také k dispozici. V knihovně nyní evidujeme 
celkem 1 540 titulů. Při psaní odborných textů (zejména absolventské práce) mohou studenti 
využívat služeb nedaleké knihovny FSS MU nebo Moravské zemské knihovny. 
 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY 
 
Ve škole byl i nadále plnohodnotně využíván originální, pro potřeby školy speciálně 
designovaný informační systém, který zkvalitňuje 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 tohoto evidenčního systému škola předává informace 
MŠMT. 
 

 
 
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 Domácím hospicem sv. Lucie v Brně, provozovaným Diecézní 
Charitou Brno, organizací LORM Brno pro hluchoslepé klienty, nebo brněnskou pobočkou 
Národní rady osob se zdravotním postižením. Už tradičně byl do studijního plánu pro 
studenty VOŠ1 v rámci exkurzí zařazen výcvikový seminář ošetřovatelských postupů, 
zorganizovaný ve spolupráci se SZŠ EA Brno.    
 
ZAHRANIČNÍ STÁŽE 
 
V uplynulém školním roce přijely v letním období na osmitýdenní stáž dvě studentky z naší 
partnerské finské školy v Haapavesi a vykonaly stáže na pracovištích Salesiánské středisko 
v MČ Brno-Žabovřesky a nízkoprahový klub Likusák v rámci organizace Ratolest. Studentky 
se samozřejmě opět v rámci výuky angličtiny setkaly i s našimi studenty a vyměnily si s nimi 
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zkušenosti ze studentského života v ČR a ve Finsku. Naše studentky se letos do Finska na 
stáž nevypravily, především z finančních důvodů. 
 
TVŮRČÍ DÍLNY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 
 
V letním období školního roku 2018/2019 proběhl už třetí cyklus přednášek a workshopů na 
témata týkající se různých oblastí sociální práce. Navzdory relativně nízkému stavu studentů 
a faktu, že setkání nebyla povinná, byl o cyklus zájem a setkání se zúčastnili dokonce i 
někteří absolventi, odborníci z praxe, zájemci o studium a pedagogové ze spřátelených škol. 
Na setkáních proběhly například prezentace o sociální práci s dětmi s ADHD, prezentace 
pracovnic domácího hospice sv. Alžběty v Brně, nebo přednáška Občanské poradny Brno o 
dluhovém poradenství. Velmi nás těší spolupráce s našimi absolventy, která letos v rámci 
Tvůrčích dílen proběhla např. v rámci prezentace spolku Janus o práci s dětmi a mladými 
lidmi s náhradní péče, nebo prezentace Společnosti Podané ruce o práci kontaktního centra 
a terénních programech.   
 
STUDIJNÍ PORADENSTVÍ  
 
V uplynulém školním roce na naší škole studovalo několik studentů se speciálními studijními 
potřebami. Studenti mají se školou uzavřen individuální studijní plán nebo pro ně platí 
doporučení pracovníků pedagogicko-psychologické poradny (se kterými je studijní 
poradkyně školy podle potřeby v kontaktu). Pedagogové naší školy jsou s potřebami 
studentů seznámeni a v rámci možností jim vycházejí vstříc. Studenti mohli samozřejmě 
využít konzultací se studijní poradkyní a získali podporu v rámci uplatnění během odborných 
praxí. V rámci konzultací odborné praxi, k profesnímu portfoliu a k cizojazyčnému CV a 
motivačnímu dopisu mají všichni studenti možnost využít nabídky kariérového poradenství.  
 
ADAPTAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ POBYT V DAŇKOVICÍCH 
 
V minulém školním roce se nám osvědčil koncept společného pobytu všech studentů mimo 
školu. A tak se na podzim již podruhé sešly všechny tři ročníky na třídenním pobytu 
v Daňkovicích. Pro studenty prvního ročníku měl pobyt formu adaptačního kurzu pod 
vedením Elišky Kučerové (lektorky osobnostně sociálního výcviku) a Tomáše Kozla (učitele 
teorií a metod sociální práce).  
 

 
Lanové aktivity během adaptačního kurzu v říjnu 2018 
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Na adaptačních aktivitách se podílelo a podle svých možností vypomáhalo několik studentů 
třetího ročníku a také „matka třídní“ alias vedoucí třídní skupiny Marta Židková. Aktivity byly 
zaměřeny na komunikaci, sebepoznání a týmovou spolupráci a byly vždy propojeny 
s následnou reflexí, zpětnou vazbou a rozhovorem. Vzhledem k tomu, že pobyt probíhal 
v krásném prostředí Vysočiny a počasí nám nesmírně přálo, konala se většina aktivit venku. 
Studenti tak strávili spoustu času na čerstvém vzduchu. Večer pak měli 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 ročníkových a absolventských prací, bibliodrama (práce s biblickým 
textem), kazuistické semináře z oblasti práva, relaxační techniky apod. Po oba večery se 
mohli všichni účastníci na závěr dne setkat nad biblickým textem a meditací.  
 
Společně strávený čas v Daňkovicích byl nesmírně přínosný jak pro studenty, tak pro 
vyučující. Prožít několik dnů v neformálním prostředí, mít čas na setkání a rozhovory je velmi 
vzácné a nesamozřejmé.  
 
PUBLIC RELATIONS 
 
V průběhu celého školního roku 2018/2019 jsme intenzivně pracovali na zkvalitnění PR 
školy. V říjnu 2018 jsme se účastnili veletrhu Gaudeamus, kde jsme měli možnost nabízet 
studium na naší škole a oslovovat potenciální zájemce. Na začátku roku 2019 jsme navštívili 
několik středních škol v Brně a prezentovali naši školu jako dobrou možnost, kde pokračovat 
po maturitě. Ve spolupráci s profesionální výtvarnicí a grafičkou jsme vytvořili nové logo 
školy, které jsme prezentovali studentům i širší veřejnosti před vánočními prázdninami. 
 
Nejvíce úsilí jsme ale vyvíjeli v digitálním světě. Vytvářeli jsme nový, snad atraktivní obsah 
pro náš školní profil na Facebooku v lednu 2019 jsme spustili nové webové stránky školy, 
které vznikly s grantovou podporou našeho zřizovatele a které odpovídají současným 
standardům.  
 

 
Úvodní stránka webu vos.eabrno.cz  
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PEDAGOGOVÉ 
 
PEDAGOGOVÉ A DALŠÍ PRACOVNÍCI 
 
Ve vyšší odborné škole ve sledovaném období působilo celkem 22 pedagogů. V tomto počtu 
jsou zahrnuti 4 interní a 18 externích zaměstnanců-pedagogů. Z technicko-hospodářských 
zaměstnanců pracuje ve škole od 1. listopadu 2018 hospodářka a asistentka ředitelky 
na celý úvazek. Úklid školy byl zajištěn prostřednictvím studentek SZŠ EA z domova 
mládeže. 
 
Pedagogický sbor naší školy je složen především z profesionálů ve mladším a středním 
věku. Typický pedagog pracuje jako sociální pracovník a k tomu učí na naší škole. Několik 
pedagogů přednáší na VŠ nebo pracuje ve veřejné výzkumné instituci. Dlouhodobě máme 
s tímto složením pedagogického sboru, které je založeno na externích odbornících, dobrou 
zkušenost. Také se nám daří operativně shánět relevantní zástup za mladé kolegyně, které 
odcházejí pečovat o své děti, a vycházet jim časově vstříc při jejich návratu do výuky. 
 

 
Více se o našich vyučujících dozvíte na stránce vos.eabrno.cz/lide 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A PÉČE O LIDSKÉ ZDROJE  
 
Naši pedagogové obvykle sami ze svého zájmu usilují o profesní růst formou dalšího 
vzdělávání, které buď souvisí s jejich profesí mimo školu, anebo souvisí přímo s výukou u 
nás (např. supervizní výcvik pro potřeby naší školy). V minulosti jsme vždy měli na další 
vzdělávání učitelů prostředky v tzv. sociálním fondu pro zaměstnance. Ve školním roce 
2018/2019 jsme využívali finanční prostředky ze strukturálních fondů, konkrétně z tzv. 
Šablon (OP VVV). Letos na naší škole také probíhala tandemová výuka jazyků, etiky a 
základů křesťanství – při této formě výuky mj. docházelo k rozvoji kompetencí zúčastněných 
pedagogů. Na jaře 2019 byla ředitelka školy a školní kaplanka na návštěvě Střední odborné 
školy sociální a zdravotnické v Náchodě, kde proběhlo sdílení zkušeností. Vybraní 
pedagogové absolvovali v červenci 2019 pedagogicko-psychologický kurz Spolu a jinak ve 
vzdělávání. Ředitelka se zúčastnila na podzim 2018 konference ředitelů církevních škol a 
odborného semináře k novinkám ve zdravotnictví. Učitelka odborné praxe vykonala stáž v 
organizaci Společnost Podané ruce. 
 
Kromě tradičního neformálního předvánočního obědu se všemi zaměstnanci jsme i letos 
zorganizovali setkání s emeritními pracovnicemi EA. 
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DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY 
 
Školní rok 2018-2019 zahájily obě brněnské Evangelické akademie společnou bohoslužbou 
v Červeném kostele. Kázáním posloužila farářka ČSCH Sandra Silná. Hudebně bohoslužbu 
obohatili studenti Církevní konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Závěrečné 
bohoslužby pak byly opět v Červeném kostele a našim absolventkám byly předány diplomy. 
V průběhu roku jsme se čtyřikrát setkali v prostorách školy k bohoslužebně-meditačnímu 
setkání (v liturgickém období adventním, vánočním, postním a velikonočním). Kaplanka vždy 
připravila zamyšlení nad biblickým textem a modlitby a studentky z hudebního kroužku pod 
vedením Jana Vybírala zpívaly příhodné křesťanské písně.  
 

 
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 v Červeném kostele 

 
Vánoční bohoslužba je už tradičně spojena se školním dobročinným jarmarkem. Přinesli 
jsme k prodeji různé vlastní výpěstky, pochutiny a výrobky. Vše se prodalo do posledního 
kousku a vybralo se neuvěřitelných 14 500 Kč. Studenti se rozhodli podpořit práci 
brněnského domácího hospice Tabita, a tak jsme za vybrané peníze nakoupili knížky, které 
pracovníci hospice rozdávají klientům a jejich rodinným příslušníků, kteří se o své nemocné 
doma starají. Naši studenti jsou skvělí a jsme na ně velice hrdí. Aktivně se totiž během roku 
zapojili i do dalších projektů se sociální a charitativní tématikou (Koláč pro hospic, Post 
Bellum – Sbírka pro paměť národa, Světový den Downova syndromu, Světový den autismu, 
Den Jom-ha-šoa, Krabice od bot ad.). 
 
Garantem duchovního rozměru veškerého dění na EA je školní kaplanka Marta Židková. 
Organizuje a připravuje bohoslužebná shromáždění, zahajuje duchovním slovem 
pedagogické porady, vede řadu pastoračních rozhovorů a doprovází studenty v obtížných 
situacích. Podílí se na organizaci různých mimořádných akcí a samozřejmě se pravidelně 
setkává se studenty v přímé pedagogické činnosti. Jádrem práce kaplanky je osobní setkání 
se studenty. Sama k tomu říká: „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. Vědí, 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 vážím 
důvěry, kterou ke mně studenti i kolegové mají. Velmi mě to nabíjí a motivuje k další práci.“  
 
V naší škole panuje vzácně dobrá atmosféra mezi učiteli, naprosto nesamozřejmý fakt, že se 
ve škole vzájemně respektujeme a máme se rádi. Myslíme si, že to je poznat a že se i naši 
studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. Také v tom je patrný duchovní rozměr naší školy. 
Jsme rádi, že můžeme být součástí Evangelické akademie. 
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NAŠI ABSOLVENTI 
 
V květnu 2019 jsme zrealizovali obsáhlý průzkum mezi absolventy naší VOŠ, který se týkal 
jejich profesního uplatnění. Oslovili jsme absolventy ze všech 20 ročníků (ukončení studia 
1999–2018). Odpovědělo nám 224 lidí, tedy zhruba polovina všech našich absolventů. 
 
Z průzkumu lze vyvodit následující: 
 

 75 % absolventů někdy pracovalo v oboru sociální práce 
 64 % absolventů v současné době pracuje v oboru sociální práce (to je velmi vysoké 

číslo vzhledem k tomu, že se průzkumu zúčastnily i ženy na mateřské dovolené nebo 
nedávní absolventi, kteří pokračují ve studiu na VŠ) 

 převážná většina absolventů vidí ve své práci velký smysl 
 77 % absolventů se dostalo k práci s vysněnou cílovou skupinou (děti, rodiny, senioři 

apod.) 
 42 % absolventů nastoupilo do tří měsíců na hlavní pracovní poměr v oboru sociální 

práce 
 jen 55 % absolventů pokračovalo ve studiu na VŠ 
 absolventi chválí to, jak je EA vybavila pro praxi: 62 % nám dalo jedničku (jako ve 

škole), 26 % dvojku 
 za největší přednost naší školy považují absolventi kvalitu a množství praxí a 

pedagogický sbor 
 celkové klima školy hodnotí absolventi v 56 % na jedničku, v 28 % na dvojku 

 
Výsledky průzkumu nás velice potěšily. Ukázalo se, že naši absolventi snadno nacházejí 
uplatnění v oboru, vidí ve své práci velký smysl a oceňují, jak je škola vybavila pro praxi. 
 

 
Absolventky naší školy v červnu 2019 
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KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Školní rok 2018/2019 byl pro naši školu bohatý na kontrolní činnost. Proběhla u nás kontrola 
České školní inspekce (ČŠI) a také profesní konzultace k plnění minimálního standardu 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).  

 
Ve dnech 4.–6. února 2019 proběhla na naší škole hloubková inspekce ČŠI, která se týkala 
především hodnocení vzdělávacího procesu a dodržování platné legislativy. Kontrola velmi 
kladně hodnotila činnost školy týkající se výuky samotné a přístupu ke studentům, ocenila 
rodinné prostředí a nadstandartní vztahy ve škole. Nedostatky byly zjištěny v oblasti 
administrativy, především ve vedení třídních knih. Všechny nedostatky byly následně 
odstraněny. Podrobná inspekční zpráva je k dispozici na portálu ČŠI a na webových 
stránkách školy. 
 
V květnu 2019 proběhla na naší škole další hodnoticí činnost, a sice konzultace k plnění 
minimálního standardu ASVSP. Naše škola byla hodnocena velmi pozitivně a splnění 
standardu bylo konstatováno ve všech předmětech hned napoprvé.  
 
Takto ve své závěrečné zprávě hodnotila konzultační skupina ASVSP silné stránky naší 
školy: „První silnou stránkou je její propojení s praxí. Tím se má na mysli jak velké množství 
praxe, které studenti absolvují, tak i ta skutečnost, že většina pedagogů aktivně dělá sociální 
práci. Druhou silnou stránkou je atmosféra: jedná se o malou školu, kde se všichni znají 
jménem a kde je velká ochota ke vzájemné podpoře a spolupráci, jak mezi kolegy, tak mezi 
učiteli a studenty; tato přátelská atmosféra je vytvářena skoro 30 let a tato kontinuita dává 
škole v jihomoravském regionu dobré jméno. Třetí silnou stránkou jsou zahraniční kontakty, 
které škola umí rozvíjet a využívat ve prospěch vzdělání studentů. Čtvrtou je vstřícnost vůči 
studentům se SVP: mezi absolventy školy je i několik zcela nevidomých lidí a řada lidí 
s pohybovým postižením. A konečně pátou silnou stránkou je spirituální přesah, který se 
snaží vyučující výuce dodávat, jakkoli většina studentů je bez vyznání.“ 
  
K slabým stránkám a systémovým problémům zpráva ASVSP uvádí: „Podstatný problém je 
jediný: aktuální nízký počet studentů ve druhém a třetím ročníku a s ním související nízký 
příjem do rozpočtu školy. Problém je řešen již druhým rokem prostřednictvím aktivní 
náborové kampaně včetně využití sociálních sítí. Podle počtu studentů v prvním ročníku a 
aktuálního počtu přihlášek ke studiu se zdá, že se problém podaří vyřešit.“ 
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DOMOV MLÁDEŽE 
 
 
Součástí školy je domov mládeže, koncipovaný především jako ubytovací zařízení pro dívky, 
s maximální kapacitou 27 lůžek. Kapacita zařazená v rejstříku škol a školských zařízení je 22 
lůžek. Domov mládeže poskytuje internátní ubytování studentkám ze Střední zdravotnické 
školy Evangelické akademie a také některým studentkám naší vyšší odborné školy sociálně 
právní. V případě volných míst je poskytnuto ubytování studentkám z brněnských středních, 
vyšších odborných a vysokých škol. Víkendové ubytování je nabízeno široké veřejnosti. 
 

 
 
V domově mládeže pracovaly ve sledovaném období dvě vychovatelky. V průběhu roku bylo 
v domově mládeže ubytováno celkem 31 studentek; některé studentky během roku ukončily 
ubytování, ale místo nich byly přijaty jiné žadatelky o místo. Složení ubytovaných bylo 
následující: 18 studentek středních škol, 7 studentek VOŠ a 6 studentek VŠ. Studentky 
vytvořily jednu výchovnou skupinu v rozmezí 15–28 roků. Detailní složení ubytovaných 
studentek ukazuje následující tabulka: 
 

Škola Počet ubytovaných 

Střední zdravotnická škola EA 14 

EA, VOŠ sociálně právní 6 

VOŠ Kotlářská (knihovnický obor) 1 

VOŠ Kounicova (zdravotnický obor) 1 

Střední zdravotnická škola Jaselská 1 

Škola uměleckých řemesel 1 

různé vysoké školy 6 

Celkem 31 

 
V domově mládeže je studentkám SŠ nabízeno doučování, mají k dispozici dobře 
vybavenou knihovnu a samozřejmě připojení na internet prostřednictvím WiFi. 
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Během roku byly studentkám nabídnuty volnočasové aktivity, které se nabízejí v Brně: 
divadla, kina, sportovní kluby. Měly také možnost cvičení přímo v budově školy v centru 
Mandala. Ke sportovnímu vyžití přímo v domově mládeže studentky využily posilovací 
zátěžové přístroje. Na začátku každého měsíce byly studentky informovány o aktuálním 
kulturním a společenském dění v městě Brně.  
 
Volný čas v domově mohly studentky využít také k ručním pracím (pečení vánočních 
perníků, velikonoční malování vajíček barevnými vosky) nebo se mohly zapojit do kroužku 
vaření, který se stará o přípravu večeří – jedná se o aktivitu, při níž je vždy 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. Studentky se podílely na přípravách večeře a samostatně 
připravily kulturní program. Akce se zúčastnili i učitelé, zejména ze SZŠ EA.  
 
Vzhledem k tomu, že věkový průměr ubytovaných studentek v posledních letech roste  –  
ve sledovaném školním roce byl na hranici 20 let – není jednoduché udržet koncepci 
středoškolského „internátu“. Vedoucí domova mládeže Markéta Kleinwächterová k tomu říká: 
„Výchovně vzdělávacích cílů se snažíme dosáhnout individuálním přístupem, vyzdvihnutím 
pozitivních hodnot a tím, že stavíme na kladných vlastnostech ubytovaných dívek. Studentky 
vedeme ke vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Vzájemná vstřícnost, ochota pomoci a 
dobrá komunikace jsou naším cílem, stejně tak případná pomoc při přípravách na výuku 
(týká se především studentek SŠ). Studentkám se snažíme vštěpovat zásady slušného 
vychování a jít jim příkladem. Pravidelnou komunikací jsme se snažily předcházet osobním 
konfliktům a nedorozuměním.“ 
 



 

15 
 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 
 
 
Hospodaření školy za rok 2018 skončilo ztrátou 585 528 Kč. Ztráta byla způsobena rapidním 
poklesem počtů studentů v letech 2016 a 2017 (tj. v roce 2018 studentů druhého a třetího 
ročníku) v důsledku poklesu demografické křivky, poklesu požadavků na vstup na některé 
vysoké školy aj. Kvůli nižšímu počtu studentů byla nižší i dotace z MŠMT. Kompenzace 
ztráty byla řešena po schválení radou ŠPO převedením prostředků z rezervního fondu a ze 
sociálního fondu pro zaměstnance. 
 

Příjmy Výdaje 

provozní dotace MŠMT 3 540 084 Kč  spotřeba materiálu 33 247 Kč  

provozní výnosy 686 316 Kč  spotřeba energie 401 436 Kč  

finanční dary 5 300 Kč  opravy a udržování 22 016 Kč  

Projekt Šablony 303 148 Kč  ostatní služby 1 130 958 Kč  

příspěvek DaRP 189 468 Kč  mzdové náklady 2 759 884 Kč  

příspěvek Fond církevních škol 7 500 Kč  odvody 767 393 Kč  

účelová dotace MMB 30 000 Kč  reprezentace 975 Kč  

    ostatní náklady 17 179 Kč  

    náhrada nemoc 2 799 Kč  

    cestovné 7 184 Kč  

Celkem  4 761 816 Kč    5 143 071 Kč  

 
Převod financí z projektu Šablony do roku 2019 204 273 Kč 
Ztráta       585 528 Kč 
 

Stav fondů 

Sociální fond zaměstnanci 444 136 Kč  

Sociální fond studenti 255 280 Kč  

Rezervní fond 355 241 Kč  

Celkem 1 054 657 Kč  

 
Od roku 2017 škola pracuje na svém PR a aktivně oslovuje potenciální zájemce o studium, 
aby předešla výše popsané situaci s nedostatkem studentů. Od roku 2018 pak velmi 
intenzivně i v digitálním světě. V této souvislosti lze konstatovat, že škola opět získává na 
počtu přihlášených i zapsaných studentů a že se tudíž vyhlídky do příštích let jeví jako 
nadějné. 
 

Uchazeči 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Přihlášení 61 49 40 23 47 47 82 

Přišli ke zkoušce 45 41 35 19 37 35 53 

Přijatí 39 39 25 19 36 26 46 

Zapsaní 31 33 19 15 24 24 35 
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