Statut Evangelikálního teologického semináře Vyšší odborné školy teologické a sociální
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální (dále
ETS) se sídlem v Praze 9, Stoliňská 2417/41A byl zřízen Církví bratrskou, zastoupenou
Radou Církve bratrské. ETS je v souladu s § 124, §125, § 153 a násl. zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapsán ke dni 31.8.2006 do
rejstříku školských právnických osob.
(2) Do sítě škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy byl ETS zařazen dle
zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb. a jejich novel.
(3) ETS jako Vyšší odborná škola teologická a sociální připravuje studenty pro službu
kazatelů, učitelů, misionářů, diakonů a dalších pracovníků v církvi a také pastoračních a
sociálních pracovníků v církevních i necírkevních zařízeních, schopných poskytovat
kvalifikovanou pomoc lidem v rizikových a krizových situacích, vyžadujících odbornou
pastorační a sociální péči. Studium je koncipováno do dvou zaměření: teologického a
pastoračního. Příprava pracovníků se děje formou denního a dálkového studia. Denní studium
je tříleté, dálkové studium čtyřleté.
(4) ETS je mezidenominačním teologickým seminářem, který se při své práci orientuje
mezidenominačním vyznáním Evropské evangelické aliance a přijímá zásady evangelikálního
hnutí, jak jsou vyjádřeny v Lausannském závazku z roku 1974. Podmínkou pro přijetí
studenta je maturita, přiměřená duchovní zralost, členství v církvi a vyjádření sboru, jehož je
uchazeč o studium členem. Pracovníci ETS považují Písmo svaté za rozhodující normu svého
života, své práce, vzájemných vztahů. Jsou připraveni se mu osobně i pracovně podřídit.

Článek 2
Organizační uspořádání
1/ Rada ETS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (dále školského zákona) § 132 Rada ETS
dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné
hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků,
schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,
schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího
financování a roční účetní závěrku,
schvaluje jednací řád Rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské
právnické osoby,
projednává návrhy změn zřizovací listiny,
navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a
vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské
právnické osoby,
rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti školské právnické
osoby,
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h)
i)

schvaluje vytvoření rezervního, investičního fondu a dalších peněžních fondů a
způsob hospodaření s nimi,
schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby.

(2) Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba
hodlá
a)
nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,
b)
nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než
dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního
předpisu za hmotný majetek,
c)
zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,
d)
založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě,
pokud to není tímto zákonem vyloučeno,
e)
provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou
právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není zákonem
vyloučeno.
(3) Rada právní úkon uvedený v odstavci 2 neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem
řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný
výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený v odstavci 2 je bez
předchozího souhlasu Rady neplatný.
(4) Rada má nejméně 7 a nejvýše 15 členů.
(5) Členy Rady jmenuje a odvolává zřizovatel. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez
právního nástupce, jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil
ve zřizovací listině jinak.
(6) Členem Rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům,
nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném
obdobném vztahu ke školské právnické osobě.
(7) Funkční období člena Rady je 5 let.
(8) Členství v Radě zaniká
a)
uplynutím funkčního období,
b)
odstoupením,
c)
pozbytím předpokladů pro členství v Radě podle odstavce 6,
d)
odvoláním nebo
e)
úmrtím.
(9) Člen Rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže
vykonávat funkci člena Rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání Rady.
(10) Členové Rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Rady.
(11) Členové Rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v
době jeho nepřítomnosti.
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(12) Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Rada je usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny
přítomných členů.
(13) Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda Rady nesvolá zasedání Rady po
dobu 1 roku, může zasedání Rady svolat i jiný člen Rady. Na žádost ředitele je předseda Rady
povinen svolat mimořádné zasedání Rady. Pokud předseda Rady nesvolá mimořádné zasedání
rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.
(14) Ostatní náležitosti činnosti Rady stanoví jednací řád Rady.
(15) Členům Rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku
hospodaření školské právnické osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.

2/ Ředitel ETS
Statutárním orgánem ETS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh Rady
ETS, jíž se zodpovídá ze své činnosti. Funkční období ředitele je čtyřleté, do funkce může být
jmenován opakovaně.
Podle § 164 školského zákona ředitel
a)
rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských
služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b)
odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby
v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského
zákona,
c)
odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d)
vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá
následná opatření,
e)
vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Školské
rady ETS,
f)
zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány
o průběhu a výsledcích vzdělávání studentů,
g)
zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání
vyhlášených ministerstvem,
h)
odpovídá za zajištění dohledu nad studenty.
(2) Ředitel ETS zřizuje Pedagogickou radu ETS jako svůj poradní orgán, projednává s ním
všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při
svém rozhodování ředitel školy k názorům Pedagogické rady ETS přihlédne. Pedagogickou
radu ETS tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

a)
b)
c)
d)

Podle § 131 odstavce 5 školského zákona ředitel:
předkládá Radě ETS návrh rozpočtu školské právnické osoby a jeho změn, návrh
střednědobého výhledu jejího financování a návrh roční účetní závěrky,
předkládá Radě ETS návrh vnitřního mzdového předpisu a organizačního řádu školské
právnické osoby,
předkládá Radě ETS návrhy změn zřizovací listiny, po jejich projednání Radou ETS je
předává zřizovateli,
předkládá Radě ETS ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se v souladu s § 132
odst. 2 školského zákona vyžaduje předchozí souhlas Rady ETS,
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e)

se účastní jednání Rady ETS s hlasem poradním.

3/ Školská rada ETS
Zřizovatel zřizuje Školskou radu ETS. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje
zřizovatel, dva členy volí studenti ze svých řad a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci z
pracovníků školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je orgán
školy umožňující studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy. Týž člen Školské rady nemůže být současně jmenován
zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem
řádné uskutečnění voleb do Školské rady. Funkční období členů Školské rady je tři
roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání Školské rady svolává její
předseda, první zasedání Školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený
zástupce je povinen zúčastnit se zasedání Školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská
rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů Školské rady.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) Školská rada podle § 168 školského zákona
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a
navrhuje jejich změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména
k dokumentaci školy. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne
Školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud Školská rada tento
dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce.
Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při
opakovaném projednání nebo pokud Školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci
1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu
bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4/ Kolegium ředitele ETS
(1) Kolegium ředitele je poradním orgánem ředitele.
(2) Kolegium ředitele tvoří ředitel, jím jmenovaní zástupci a další ředitelem jmenovaní
členové. Kolegium ředitele je minimálně pětičlenné, maximálně sedmičlenné. Mezi zástupci
ředitele je vždy zástupce ředitele pro věci pedagogické a zástupce ředitele pro věci
ekonomické.
(3) Funkční období Kolegia ředitele je čtyřleté, shodné s funkčním obdobím ředitele.

5/ Organizační řád
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Organizační řád stanoví organizační principy, oblasti činnosti ETS a rozsah odpovědnosti, jíž
jsou jeho jednotliví vedoucí pracovníci pověřeni.

Článek 3
Organizace a obsah studia
(1) Organizace a obsah studia na ETS se děje v souladu se vzdělávacími programy
schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Řídí se studijním řádem a
pedagogickými dokumenty. Studijní řád stanoví práva a povinnosti studentů, zásady
studentské samosprávy, disciplinární a klasifikační řád a pracovní řád pro praxi studentů.
(2) Pedagogické dokumenty obsahují:
a/ Profil absolventa
b/ Charakteristiku vzdělávacího programu
c/ Učební plán
d/ Učební osnovy
(3) Ředitel ETS pověřuje péčí o pedagogické dokumenty a vlastní organizací studia zástupce
ředitele pro věci pedagogické. Ten připravuje návrhy v této oblasti k projednání v Kolegiu
ředitele. Poslední odpovědnost za pedagogické dokumenty a organizaci studia nese ředitel
ETS.
(4) Ředitel ETS pověřuje osobní a duchovní péčí o studenty spirituála. Spirituál je
zodpovědný zástupci ředitele pro věci pedagogické.

Článek 4
Zásady hospodaření
(1) ETS hospodaří podle vlastního rozpočtu. Návrh rozpočtu předkládá ředitel ETS ke
schválení Radě ETS.
(2) Vypracováním návrhu rozpočtu, organizací hospodaření a účetnictví, přípravou
ekonomické strategie pověřuje ředitel ETS zástupce ředitele pro věci ekonomické.
(3) ETS má založeny samostatné účty u bankovních úřadů. Účtuje dle zákona o účetnictví a v
účetnictví ETS jsou zachyceny výsledky hospodaření ETS se svěřenými prostředky.
Tento statut nabývá účinnosti dnem 1.9.2006.
Za Radu Církve bratrské:

__________________
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
předseda Rady CB

___________________
Ing. Karel Fojtík
tajemník Rady CB

V Praze dne 1.9.2006
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