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Úvod
Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální (VOŠ) je
školská právnická a osoba, vznikl jako účelové zařízení Církve bratrské (CB). CB jako církev
zřizovatele přináší podněty pro další rozvoj školy tím, že poskytuje zpětnou vazbu ke studiu a
spoluurčuje směřování školy.
Škola je vedena Radou ETS, ke své činnosti přijímá podněty i z dalších církví, v Radě ETS
zastoupených. Do RETS zapojené církve tak mají možnost podílet se na formování a rozvoji školy.
Díky vzájemné důvěře a spolupráci může seminář připravovat budoucí pracovníky nejen pro CB,
ale i pro řadu dalších českých evangelikálních církví.
Bez úzké spolupráce církve a školy není možné, aby škola plnila své poslání dobře. Škola
bez církve nebude absolventy připravovat na realitu služby, církev bez školy nepamatuje na svou
budoucnost. Za 30 let existence školy má církev v aktivní službě významnou část absolventů ETS.
Škola udržuje se svými absolventy kontakty, protože oni svými čerstvými, aktuálními a
praktickými zkušenostmi z praxe pomáhají škole, aby držela krok s aktuální situací a požadavky
praxe. S každou další akreditací nově promýšlíme obsah studijních programů. ETS pomáhá CB, i
dalším českým evangelikálním církvím udržet teologické směřování a věroučnou jednotu.

Škola - studenti, studijní programy
Studium ETS - VOŠ
V souladu s platným Akčním plánem rozvoje ETS jsme se ve školním roce 2019/20 soustředili na
získávání nových studentů a hledání nových cest propagace školy.
Tabulka níže uvádí hlavní parametry školy - celkové počty studentů ETS-VOŠ, nově přijaté
studenty a absolventy. Nad rámec této výroční zprávy uvádíme pro srovnání i počty přijatých
studentů do šk. roku 2020/21.

Akreditované studijní programy

Studentů k Přijati k Studentů k Přijati k Absolventi
30.9.2019 30.9.2019 30.9.2020 30.9. 2020
2020

Teologická a pastorační činnost,
teologické zaměření (TPČ-T)
denní a komb. forma (61-41-N/01)

denní: 5
komb.: 9

1
3

10
14

5
9*

1
0

Teologická a pastorační činnost,
pastorační zaměření (TPČ-P)
denní a komb. forma (61-41-N/01)

denní: 5
komb.: 8

3
2

10
9

7
6*

0
1

Sociální práce a soc. pedagogika /
Pastorační a sociální práce,
denní a komb. forma (75-32-N/07)

denní: 6
komb.: 9

2
4

4
7

0
4

2
1

42

14

54

31*

5

Celkem studentů VOŠ

* včetně studentů, kt. do 1. r.. přestoupili z neakred. st. programu “Sborový pracovník”: TPČ-T: 3, TPČ-P: 2.

I při odečtení pěti studentů, kteří již ETS úspěšně studovali jako Sboroví pracovníci a přestoupili do
prvního ročníku akreditovaného studia, se podařilo počet nově přijatých studentů VOŠ meziročně
téměř zdvojnásobit.
Dlouhodobě počet denních studentů tvoří asi ⅓ všech studentů VOŠ. Z tabulky je však patrné, že
díky růstu počtu denních studentů se tento rozdíl snižuje, v TPČ-P dokonce nastal stav, kdy je
aktuální počet denních studentů vyšší, než počet studentů v kombinované formě studia.
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Určitým negativem je fakt, že v denní formě studia nikdo nenastoupil do studijního programu
Pastorační a sociální práce.
Studium Sborový pracovník (SSP)
tato kombinovaná forma studia je programem celoživotního vzdělávání, nabízí příležitost studovat
předměty podle vlastního výběru svým vlastním tempem. Studium tvoří ucelený program,
absolventi získávají Certifikát o absolvování programu, získají-li alespoň ⅓ kreditů za studium
VOŠ. Tito studenti typicky nemají praxe a nepíší absolventskou práci. Výhodou je, že pro přijetí
není třeba maturita, ani přijímací zkouška z cizího jazyka.
Studium Sborový pracovník- kurz celoživotního vzdělávání ETS
Kurz celoživotního vzdělávání
Sborový pracovník (SSP)

Studentů k Přijati k Studentů k Přijati k Absolventů
30.9.2019 30.9.2019 30.9.2020 30.9. 2020
2020
komb.: 13

7

8*

5

1

* Pět studentů přestoupilo k 30.9.2020 do studia VOŠ, tři studenti si v ZO 2020/21 nezapsali žádné předměty
a proto je neuvádíme.

Pro úplnost ještě zmíníme čtyři Visible music weekendy, které proběhly ve spolupráci s Visible
Music College, Memphis, USA pod hlavičkou Vzdělávacího institutu ETS, podrobnosti o tomto
programu najdete ve Výroční zprávě VzI ETS.
V tomto školním roce se snížil podíl uchazečů, kteří se k termínu řádného přijímacího řízení hlásili
na vícero škol a po přijetí na ETS se rozhodli nastoupit na jinou školu. Přijali jsme všechny
studenty, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Rozumíme tomu tak, že roste podíle studentů
ETS, pro které je seminář školou první volby, a přichází motivovaní ke studiu. Oproti minulému
roku narostl podíl studentů, kteří se nedostali na jiné školy a přihlásili se až na náhradní termín
přijímacího řízení v srpnu 2020, nebo dokonce až během doplňkového přijímacího řízení během
září 2020.
Přijímacím řízením neprošli dva zájemci o studium a proto nebyli přijati ke studiu.
Akreditace
: V tomto školním roce seminář učil podle akreditací, platných pro léta 2016 - 2022.
Podrobnější informace ohledně připravovaných akreditací naleznete níže.
Služba studentů ETS na sborech: Na pastorální konferenci CB v lednu 2019 ředitel ETS nabídl
možnost služby studentů ETS na sborech. V hodnoceném školním roce došlo k určitému poklesu
rozsahu této služby a to i z důvodů Covid opatření. Jeden student pokračoval ve službě ve vedení
mládeže v CB Černošice. Hudební skupina tvořená studenty ETS pravidelně sloužila chvalami v
CB Praha - Vinohrady, jeden student tam vedl biblické hodiny. Nouzová opatření na jaře 2020 ale
veškerou službu studentů na sborech zastavila. Několik studentů vede mládeže ve svých domácích
sborech a příležitostně káže.
ETS dlouhodobě stojí o spolupráci s církví. Pro studenty je to cenná příležitost získat první
zkušenosti ze služby v neznámém prostředí. Služba v “domácím” sboru studenta však zůstává
prioritou a má přednost. Zároveň do budoucna vidíme prostor pro další zvýšení počtu s ETS
spolupracujících „seminárních“ sborů tak, abychom studentům v případě, kdy ve vlastním sboru
prostor pro praxi nenachází, mohli nabídnout vhodnou alternativu.
Studentská stipendia Korejský sbor v Praze poskytl stipendia šesti studentům teologie,
připravujících se na kazatelskou službu.
Přerušení, ukončení studia: K 1.9.2020 má šest studentů uzavřené studium (180 kreditů) a čeká na
absolutorium. Třináct studentů je v přerušení (loni 15), šest studentů studia zanechalo (loni 4).
V rámci možností se snažíme mapovat situaci jednotlivých studentů, snažíme se porozumět
důvodům předčasného ukončení studia a počet předčasných ukončení pokud možno snížit.
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Financování
Při počtech studentů, ve kterých se ETS dlouhodobě pohybuje, není možné školu provozovat pouze
z dotací a grantů MŠMT, MHMP či EU. Hranice samofinancování pouze ze školních dotací za
předpokladu současné výše podpory by bylo dosaženo při asi 60 denních a 90 kombinovaných
studentech. Dříve bychom ale narazili na kapacitní možnosti budovy ETS ve Chvalech. Provozní
výdaje školy rostou s počtem studentů jen minimálně, rozpočet lze navyšovat buď zvyšováním
počtu studentů, nebo fundraisingem. Aktivně usilujeme o získávání nových studentů. Jednak
cílenou propagací - (denní studenti se shodují v tom, že z jejich pohledu “je ETS skvělá škola, ale
málo se o ní ví”) - tak postupným rozšířením studijních programů. Do té doby ETS je a bude závislá
na dalších finančních zdrojích.
Financování ETS je vícezdrojové. Vedení ETS aktivně vyhledává grantové příležitosti a kontakty
na sponzory i drobné dárce, kteří se ztotožňují s posláním ETS “Duchovně, odborně a prakticky
připravovat pro službu v církvi i ve společnosti” a chtějí práci ETS finančně podpořit. Chceme být
pro církev přínosem, ne přítěží. Zároveň vědomě chceme být církví finančně podporováni, protože
to pomáhá semináři být církvi vykazatelný.
Podpora CB, zřizovatele ETS: Konference CB v květnu 2019 schválila nový návrh financování
ETS, předložený Radou CB, který stanovuje výši podpory 2 % průměrné roční obětavosti celé CB
na jednoho člena podle statistiky předposledního roku, a to na období čtyř let. Kolektiv pracovníků
ETS toto rozhodnutí Konference přijal s vděčností. Vnímá ho jako vyjádření podpory a důvěry a
současně jako závazek pro další zlepšování práce semináře. Konferenční rozhodnutí bylo všemi
sbory splněno.
ETS se v prosinci 2018 stala partnerem příjemce projektu MŠMT - Inovace VOV (Vyšší Odborné
Vzdělávání) v odborné oblasti humanitní - VOŠ Prigo Ostrava. V rámci tohoto projektu vznikly
odborné studijní materiály pro studium Angličtiny a Němčiny. V oblasti odborných předmětů
teologie a filozofie vzniklo dalších 6 studijních materiálů, každý v rozsahu minimálně 50 NS. Tyto
otevřené online kurzy plánujeme využít i při vlastní výuce.
V hodnoceném školním roce byla stěžejní aktivitou realizace Klíčové aktivity 6 - Rozvoj dalšího
vzdělávání na VOŠ. Odborný materiál shrnující situaci humanitně orientovaných VOŠ v ČR v
rozsahu 107 stran textu jsme odevzdali v červenci 2020. Tím byla splněna hlavní část grantu v gesci
ETS, do dokončení grantu k 31.3.2021 nás čekají již jen dílčí úkoly.
Zapojením se do grantu jsme sledovali vícero cílů - navázání kontaktů s dalšími humanitními VOŠ,
které vzdělávají v podobných podmínkách jako ETS a získání inspirace od nich, přípravu nových
studijních materiálů, odborný rozvoj školy, zmapování možností dalších oblastí rozvoje školy jako
je např. otázka celoživotního vzdělávání na VOŠ nebo spolupráce se zaměstnavateli. Grant má pro
ETS také významný finanční přínos.
Seminář získal grant OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) od MŠMT podle
výzvy č. 42 (tzv. Šablony) ve výši celkem 255 tis. Kč. Grant byl úspěšně uzavřen a vyúčtován k 31.
12. 2019. Díky němu jsme se mohli věnovat kariérovému poradenství studentům, tandemově
vyučovat a zapojit IT techniku do výuky. Získali jsme také navazující grant (tzv. Šablony II) ve výši
370tis. Kč, plánovaný opět na dvouleté období (1.1.2020 - 31.12.2021). Grant podpoří rozvoj školy
v podobných oblastech, jako Šablony I.
Seminář získal grant ve výši 32 tis. Kč od Magistrátu hl. m. Prahy na podporu pořádání
Evangelikálního fóra. Díky grantu jsme mohli poprvé za přednášky přispět přednášejícím fóra vyučujícím na ETS. Grant byl v celé výši využit a MHMP vyúčtován.

Propagace
V souladu s Akčním plánem rozvoje ETS na léta 2019-2026 jsme se zvýšenou měrou věnovali
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propagaci školy.
ETS měla poprvé v historii stánek na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus ve dnech 22. 25. 10. 2019 na Výstavišti Brno. Kromě ředitele ve stánku školu reprezentovali také student a jeden
brněnský kazatel - absolvent ETS. Během výstavy jsme měli asi 30 hlubších rozhovorů s maturanty
z nejrůznějších církví. Nikdo z těchto zájemců se ale ke studiu na ETS nakonec nepřihlásil.
ETS měla stánek na mládežnickém festivalu Brodfest 25. - 28. října 2019 v Havlíčkově Brodě.
Plánované stánky na celostátním festivalu mládeže Křesťanských společenství v březnu 2020 a na
festivalu United v srpnu 2020 na Vsetíně byly kvůli nouzovým opatřením Covid-19 zrušeny.
Během roku přijal ředitel ETS pozvání ke službě slovem v šesti sborech CB, na čtyřech setkáních
mládeží. Na dvou seniorátních setkáních kazatele seznámil s aktuální situací školy a záměry dalšího
rozvoje. Školu prezentoval na pastorálních konferencích CB. Na letní pastorální konferenci Církve
Křesťanská společenství prezentoval ETS zástupce ředitele pro věci pedagogické Jiří Bukovský.
Několik dalších plánovaných setkání se kvůli Covid-19 opatřením neuskutečnilo.
Vyšla dvě čísla informačního bulletinu ETS Dynamis (září 2019 a leden 2020). Plánované číslo na
květnu 2020 nevyšlo z důvodu Covid opatření a omezeným možnostem jej distribuovat.
Během celého roku jsme se snažili aktivně využívat FB stránku školy a zveřejňovat příspěvky.
Dosah některých příspěvků jsme podpořili i placenou reklamou.
V době jarních Covid opatření jsme během května uspořádali sérii osmi online prezentací
vyučujících - “ETS SMART”, která byla zacílena na mládež. S jednou výjimkou jsme dosahovali
účasti kolem sta sledujících. Záznamy jsou k dispozici i na YouTube kanále ETSPRAHA.
V červnu proběhla online minikonference “ETS HUB”, tématicky věnovaná reakci církve na
nouzová opatření. Předtočili jsme třicetiminutové video s respektovanými církevními vedoucími,
které se pak stalo základem pro diskusi. Konference se zúčastnilo asi 36 kazatelů z různých církví a
řada dalších služebníků z církve. Záznam je k dispozici na YT.
V minulosti jsme používali k emailovým newsletterům aplikaci Mailchimp. Narazili jsme ale na její
limity (2000 adres pro použití zdarma). Na základě doporučení přecházíme na CRM aplikaci
civiCRM, kterou již máme nainstalovanou a učíme se jí používat. Do budoucna počítáme s tím, že
se vedle tištěných materiálů se více soustředíme na elektronické verze newsletterů. Aplikaci
plánujeme využívat také při práci s drobnými dárci.

Změny v dokumentech a personálním obsazení
Ve sledovaném období nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic schvalovaných
Radou ETS. Byl aktualizován mzdový předpis semináře.
Učitelé: 
ve školním roce 2019/20 nově nastoupili vyučující: Lubomír Ondráček, Zuzana
Vačkářová, Vít Hlásek, Alena Rousková, Jan Halámka a Libor Duchek. Výuku na ETS ukončili:
Miloslava Jochmanová. V průběhu roku se do výuky na ETS zapojilo na 36 vyučujících.
Administrativa: 1.9.2019 nastoupil do pracovního poměru Jiří Bukovský jako zástupce ředitele pro
věci pedagogické a asistent ředitele Libor Duchek. Studijní referentka Jana Háková skončila
pracovní poměr 30.11. 2019. Na její místo nastoupila 25.11. 2019 Klára Lily Božovská.
Změny ve vedení kateder během roku, stav k 1.9.2020: Jiří Bukovský převzal od Jana Valeše
vedení katedry praktické teologie, zástupcem zůstává David Novák. Jiří Bukovský převzal od
Viktora Bera vedení všeobecné katedry, zástupce vedoucího není. Vedoucím katedry biblických
studií se stal Pavel Paluchník, zástupcem se stal Viktor Ber. Dalimil Staněk převzal vedení katedry
pastorace a psychologie, zástupkyní vedoucího katedry se stala Dana Staňková. Ester Miffková
převzala vedení katedry sociální práce, zástupkyní se stala Jana Valešová.
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Řízení, rozvoj a hodnocení činnosti
Akční plán strategického rozvoje ETS na léta 2019-26 byl schválen Radou ETS v srpnu 2019, v září
2019 jej na svém jednání přijala Rada CB. Plán má Radě ETS a řediteli sloužit jako vodítko při
řízení školy. Plnění stanovených cílů Rada ETS vyhodnocuje a upřesňuje nejméně jednou ročně.
Celý Akční plán je k dispozici na etspraha.cz.

Strategické cíle a opatření, realizované v hodnoceném školním roce
Níže uvádíme jednotlivé body Akčního plánu, které již byly splněny, nebo jsou ve stadiu realizace.

A. Zajistit dobrou prostupnost na VŠ
V červnu 2019 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy možnost započítávat do Bc.
programů kredity, získané na podobných VOŠ. Na základě tohoto rozhodnutí byla na podzim 2019
s Evangelickou teologickou fakultou Karlovy Univerzityobnovena dřívější spolupráce.
Absolventům ETS TPČ-T a PSP lze v Bc. programech Evangelická teologie a Sociální a pastorační
práce započíst větší část kreditů z ETS. Absolvent ETS si může na ETF doplnit Bc. během jediného
roku a pokračovat v magisterském studiu.
Během jara 2020 byla uzavřena dohoda o uznání předmětů (kreditů) s Teologickou fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.Absolventi ETS TPČ-T a TPČ-P mohou v Bc.
programu Teologie (ve specializacích Systematická a Pastorační) během jediného roku získat
bakaláře a případně i pokračovat v magisterském studiu.
Spolu s možností návazného studia, domluveného na jaře 2019 s Katedrou teologie a katechetiky
PF UMB v Banské Bystricipro absolventy TPČ-T, mají dnes absolventi ETS všech studijních
programů a zaměření možnost si do roka doplnit bakaláře. Tento dílčí úkol Akčního plánu je
splněn.
Zjistit možnosti zřízení soukromé VŠ. Během roku byla připravena první verze studie včetně
finanční náročnosti zřízení soukromé VŠ, studie byla předložena RETS na jednání 9.9.2020. RCB
se s materiálem seznámila na svém jednání 6.10.2020. Tento úkol Akčního plánu je tak splněn.
Zmapovat potřeby evangelikálních církví a poptávku po případném bakalářském
programu vyučovaném na ETS. Během roku proběhla jednání se všemi Radami církví,
zapojených do Rady ETS (všechna jednání proběhla, s výjimkou SCEAV). Cílem bylo získat
především zpětnou vazbu ke stávajícímu programu VOŠ, a zjistit případný zájem o spolupráci na
VŠ programu. Tento dílčí úkol Akčního plánu je splněn.

B. Stabilizovat lidské zdroje
Ze stati o personálním obsazení je vidět, že na ETS i v tomto školním roce pokračovala obměna na
pozicích vedoucích kateder a jejich zástupců. Do pedagogického sboru školy jsme přijali několik
nových vyučujících. Probíhající změny pomáhají optimalizovat chod školy z hlediska výuky.
Na pozici asistenta ředitele nastoupil Libor Duchek s úvazkem 0,6 (k tomu dočasně 0,2 úvazku v
projektu OP VVV), čímž byla naplněn bod B.3. Akčního plánu.
Rada ETS na svém jednání 14.2. schválila návrh nového mzdového předpisu, který vstupuje v
platnost od 1.9.2020. U pracovníků v zaměstnaneckém poměru se tím stávající rozdíl mzdových
tabulek ETS oproti státním tabulkám snížil o polovinu, fakticky došlo k navýšení tarifů o cca 9%.

C. Budovat pozitivní obraz ETS, zvýšit čitelnost
Co se týče komunikace školy vůči cílovým skupinám (zejména mladí lidé v církvi a církev
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samotná), v uplynulém roce jsme se soustředili na komunikaci vůči budoucím studentům. Viz výše
přítomnost stánku ETS na různých akcích a vlastní aktivity - ETS Smart, ETS Hub, neděle ETS na
sborech a služba na mládežích, prezentace na pastorálkách. Výsledkem této činnosti je zvýšení
počtu nově přijatých studentů ke studiu VOŠ - bylo dosaženo významného nárůstu počtu nových
studentů - ze 14 (září 2019) na 26 (září 2020).Budeme usilovat o to tento trend udržet.
Během roku byl zahájen projekt aktualizace web. stránek (před dokončením) a nového loga ETS a
VzI ETS (hotové a schválené RETS). Celková aktualizace vizuálního stylu ETS včetně
hlavičkového papíru a vizitek proběhne v okamžiku spuštění nových stránek. Zatím předpokládáme
podzim 2020. Součástí aktualizace webu etspraha.cz bude také aktualizace studijního systému školy
Netrix, která je jeho nedílnou součástí.
Do Rady ETS byli nominováni a v příštím roce nastoupí dva vedoucí mládeží - CB a z KS.
Očekáváme, že zpětná vazba nových členů RETS přinese Radě a vedení školy podněty pro další
zlepšování této oblasti.

D. Aktualizovat a atraktivně představit nabídku vzdělávání VOŠ
Přímá prostupnost ze všech studijních programů a zaměření ETS na tři VŠ s možností do roka si
dodělat bakaláře samo o sobě zatraktivnilo studium na ETS. Se svým evangelikálním důrazem a
jedinečností studijních programů se ETS stává školou první volby i pro studenty, kteří by jinak bez
problémů studovali na VŠ.
Platnost aktuální akreditace studijních programů ETS končí k 31.8.2022. V uplynulém školním roce
jsme začali pracovat na přípravě nové akreditace. Aby nově vznikající program měl co nejširší
podporu církví, zapojených do RETS, nový studijní program vzniká ve spolupráci se zástupci těchto
církví. Do Komise pro nový studijní program ETS byli svými církvemi nominováni tito zástupci:
Petr Jareš (kazatel CB Praha Žižkov), Pavel Fialka (pastor KS Klatovy), Pavel Coufal (kazatel BJB
Brno Smetanova) a Radek Smetana (zástupce biskupa AC pro vzdělávání). SCEAV zástupce
nevyslala.
Dvě zaměření stávajícího studijního programu Teologická a pastorační činnost (teologické a
pastorační) budou nově rozšířena na tři (biblická teologie, aplikovaná teologie, pastorace). Stávající
teologické i pastorační zaměření zůstane kvůli své dobré prostupnosti do Bc. programů zachováno
ve stávající podobě. Nové zaměření Aplikovaná teologie nebude mít biblické jazyky, místo toho
bude mít více prakticko-teologických předmětů.
Tři hlavní zaměření (tzv. “Major” specializace) jsou určeny souborem povinně volitelných
předmětů. Sada volitelných předmětů (tzv. “Minor” specializace), pak doplní hlavní specializaci v
těchto okruzích: Misie, Křesťanská hudba, Spiritualita, Děti a mládež, Pastorace, Sborová práce,
Biblické jazyky, Diakonika.
Základní parametry studijního programu byly představeny na pastorálce CB v lednu 2020.
Dne 5. dubna 2019 proběhla kontrola ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci). Výsledná
zpráva Kontrolní komise obsahovala návrhy na zlepšení, které jsme během roku zapracovali do
studijních plánů. Následně bylo Komisí vydáno rozhodnutí, že sledované kvalitativní parametry
výuky studijního programu Pastorační a sociální práce, požadované Asociací, jsme splnili. ETS
tedy nadále zůstává řádným členem ASVSP.

E. Zajistit dlouhodobě udržitelné financování
ETS získává finance pro svou činnost z pěti hlavních zdrojů:
1) státní dotace na studenty VOŠ od MŠMT, granty MŠMT, Magistrátu hl.m. Prahy
2) podpora CB jako zřizovatele ETS
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3) doplňková činnost: ubytování, pronájmy, kurzy
4) poplatky od studentů, ubytování, školné
5) fundraising - nadace, sponzoři, dárci
Výše příjmů ad 1) je dána. Vypisované granty sledujeme. Do všech grantů, které byly pro VOŠ
relevantní, jsme se zapojili a stali se jejich příjemci.
Podpora CB jako zřizovatele ad 2) bylo upraveno rozhodnutím Konference CB z května 2019.
Výše poplatků ad 4) je nutné stanovovat sociálně citlivě s ohledem na studenty a obvyklou cenovou
hladinu vyššího odborného školství.
Prostor pro dodatečné zdroje, potřebné pro další rozvoj školy, lze získat růstem počtu studentů a v
oblasti 5).

Celoživotní vzdělávání ETS  
(doplňková činnost ETS-VOŠ)

Se vznikem Vzdělávacího Institutu ETS (viz samostatná Výroční zpráva) došlo k oddělení
neakreditovaného studia, které dříve probíhalo pod hlavičkou VOŠ jako doplňková činnost.
Programy, které jsou přímo spjaty s VOŠ (Studium Sborový pracovník - SSP a studium
jednotlivých kurzů za kurzovné) zůstává pod hlavičkou VOŠ, protože je s ní neoddělitelně spjato.

Přehled poskytovaných programů, počty kurzistů. Přehled činnosti.
Neakreditované studijní programy

Sborový pracovník

Počet studentů
k 30. 9. 2020

Uchazeči
ZO 2019-20
(ZO 2020-21)

Nově přijatí
ZO 2019-20
(ZO 2020-21)

Absolventi
v roce 2020

8*

7 (5)

7 (5)

1

Horizonty – jednotlivé kurzy

Z toho kredit

Zimní období 2019-20

20

2

Letní období 2019-20

8

3

* Pět studentů přestoupilo k 30.9.2020 do studia VOŠ, tři SSP studenti si v ZO 2020/21 nezapsali žádné
předměty a proto je neuvádíme.

Sborový pracovník (SSP) je nejstarším a stabilně dobře přijímaným neakreditovaným oborem
na ETS, sestávajícím z předepsaných a volitelných kurzů v celkové hodnotě 30 + 30 kreditů.
Většina studentů jej studuje tři až čtyři roky, někteří ovšem i déle. Někteří přecházejí v průběhu
studia do akreditovaných oborů. Aktuálně po začátku ZO 2020-21 přešlo 5 studentů SSP, tři
do TPČ-T a dva do TPČ-P. Jiní naopak při zaměstnání a rodině nestíhají plnit požadavky studia a
volí program jen v režimu „náslech" - navštěvují kurzy, aniž by je uzavírali. Tuto lehčí alternativu
chceme těmto studentům zachovat, jakkoli snižuje naše původní očekávání od programu.
Během školního roku jsme uspořádali, již pod hlavičkou Vzdělávacího Institutu ETS čtyři Visible
Music weekendy. Podrobnosti najdete ve výroční zprávě VzI ETS.
Kurzy Horizontů pro veřejnostmají dvojí podobu. Jednak jsou pod touto hlavičkou nabízeny
kurzy z rozvrhu denního i kombinovaného studia ETS; jednak jde o kurzy nabízené sborům či
regionům, resp. sbory či regiony si je mohou u ETS přímo vyžádat (v tomto školním roce např.
Homiletika pro sbory Církve bratrské na Vysočině). Z rozvrhu měli ve sledovaném období lidé
zájem typicky o některé pastorační kurzy (manželství a rodina, pastorační směry, sborová
pastorace), ale také o kurzy biblické či teologické (etika, apologetika, systematická teologie,
exegeze Starého zákona). Zdá se, že zvolená forma se osvědčuje: jednak otevírat veřejnosti vhodné
8

kurzy z rozvrhu školy, jednak nabízet „výjezdní" varianty těchto předmětů pro sbory či senioráty,
resp. reagovat na poptávku církve; v místech pak konat „výjezdní" kurzy jednak na obecné, úvodní
rovině, jednak pořádat kurzy pro pokročilé, odborné, pro „profesionály". Největší oblibě se
očividně těší kurzy pastorační a biblicky interpretační. Nabízí se otázka, jak sborům nabízet i jiné
obory (otázka nabídky a potřeb, ale i personálních možností), ale také jak vůbec kurzy nabízet
(otázka propagace).

Pastorační poradna
Projekt Pastorační a psychologická poradna jsme v tomto školním roce na oficiální rovině v
budově ETS ukončili. Pracovnice poradny Soňa Třísková z důvodu lepší dopravní dostupnosti pro
klienty definitivně přesunula svou praxi do budovy YMCA na Poříčí. Pro účely Poradny vyčleněná
místnost zůstávala nevyužitá. Současně vyvstala potřeba určitého zázemí pro dojíždějící vyučující,
kteří se v budově ETS potřebují např. několik hodin zdržet. Zájemci z řad vyučujících si nyní
mohou tuto místnost předem rezervovat v samostatném kalendáři místnosti.

Vědecká a další tvůrčí činnost
Ve dnech 11.-13. února 2020 proběhlo v Praze v prostorách sboru CB Soukenická Evangelikální
fórum na téma Víra v rozdělené společnosti. Hlavním řečníkem fóra byl Miroslav Volf, významný
chorvatsko-americký teolog a autor knihy Odmítnout nebo obejmout. Kniha byla vyhlášena jednou
ze 100 nejvlivnějších knih 20. století.
Fórum se připravuje ve spolupráci ETS a ČEA, je primárně určeno pro kazatele a křesťany ve
vedoucích funkcích a jejich spolupracovníky. Záznam Fóra je k dispozici na web. stránkách
www.evangelikalniforum.cz.
ETS spolupracovala se Sdružením evangelikálních teologů na přípravě dvou odborných konferencí.
První se měla uskutečnit 20. dubna 2020, hlavním přednášejícím měl být prof. William Atkinson,
vyučující na London School of Theology. Fórum bylo kvůli Covid-19 zrušeno. Druhou
připravovanou akcí bylo téma J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století.
Toto fórum bylo z května 2020 kvůli nouzovému stavu přesunuto na podzim 2020.

Žádost o informaci, GDPR
Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Také jsme neřešili žádný případ, týkající nakládání s osobními
údaji.
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Hospodaření
Stručná tabulka výsledku hospodaření za uplynulý rok.
Náklady (v tis. Kč)

Mzdové náklady

Výnosy (v tis. Kč)

4337

Podpora sborů Církve bratrské

2023

Materiál, cestovné, služby

552

Dotace MŠMT a MK

1898

Úbytek knižního fondu

515

Projekt OP VVV s VOŠ Prigo

1584

Opravy a udržování

374

Pronájmy a ubytování

400

Energie, provoz budovy

269

Školné

363

Odpisy

112

Dary

235

Ostatní náklady

102

Energie (přeúčtovaná odběratelům)

157

Celkem

6261

Kurzovné

54

Ostatní výnosy

72

Celkem

6786

Hospodářský výsledek

525

ETS-VOŠ uzavřel školní rok se ziskem 525 tis. Kč.
Hospodářský výsledek je kladný. Hospodaření školy bylo podstatnou měrou ovlivněno účastí na
projektech OP VVV z Evropských strukturálních fondů. V jednom případě jako realizátor projektu,
v druhém jako partner realizátora VOŠ Prigo. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo
výnosy z grantu a úsporami na mzdových prostředcích zaměstnanců ETS, kteří byli po celý rok
částečně zaměstnáni grantem (3 osoby, v součtu celkem 0,8 úvazku).
Velkým přínosem pro ETS bylo Konferenční usnesení CB v květnu 2019, kdy se změnila a
podstatně navýšila podpora sborů CB. Navýšení příjmů umožnilo zvýšení mezd a odměn učitelů a
zaměstnanců od 1. září 2020, vznik pracovního místa asistenta ředitele, obnovu vybavení interiéru
a realizování větších oprav v budově ETS, vývoj a zdokonalení počítačového zázemí školy.

Závěr
V uplynulém školním roce ETS-VOŠ naplňovala své poslání v souladu se zadáním zřizovatele a
Rady ETS.
Výroční zprávu schválila dne 25. 11. 2020 na svém jednání Školská rada ETS.
Dne 26. 11. 2020 zprávu projednala správní Rada ETS.
Zprávu sestavil:
V Praze dne 18. listopadu 2020

Ing. Miloš Poborský
ředitel ETS
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