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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 (RETS), 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 spoluprácimůže seminář připravovat budoucí pracovníky nejen pro CB, ale i pro řadu
dalších českých evangelikálních církví. Rozvoj školy je realizován na základě Akčního plánu rozvoje,
připravený RETS, který slouží řediteli školy a z jehož naplňování je RETS vykazatelný. Aktuální verze
akčního plánu byla zpracována na léta 2019 - 2026.

Bez úzké spolupráce církve a školy nebude škola plnit 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 bratrská v kazatelské 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 se 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.

Úvod
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Studenti

V souladu s platným Akčním plánem rozvoje ETS jsme se ve školním roce 2020/21 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 aktuální počty nově přijatých
studentů do šk. roku 2021/22.

¹ včetně tří studentů, kteří do 1. r. přestoupili z neakred. st. programu Sborový pracovník
² včetně dvou studentů, kteří do 1. r. přestoupili z neakred. st. programu Sborový pracovník

I při odečtení pěti studentů, kteří přestoupili z neakr. programu Sborový pracovník do prvního
ročníku akreditovaného studia, se ve školním roce 2020/21 podařilo počet nově přijatých studentů VOŠ
meziročně téměř zdvojnásobit. Oproti roku 2019 (14) v obou letech počty výrazně rostly.

Dlouhodobě počet denních studentů v minulosti tvořil asi ⅓ všech studentů VOŠ. Několik let
meziročně roste, počet kombinovaných studentů zůstává přibližně stejný. Z tabulky výše je 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.

Kritéria přijímacího řízení nesplnil jediný uchazeč. Všichni přijatí uchazeči ke studiu skutečně
nastoupili. Jev minulých let, kdy ETS byla u některých zájemců o studium školou druhé volby se
nepotvrdil. Potvrzuje to i zkušenost vyučujících se studenty. O studium mají zájem a jsou motivovaní
k dobrým studijním výsledkům.

Zajímavý je rostoucí zájem studentů ze zahraničí. V denním studiu nyní studují tři studenti
ze Slovenska a jeden z Polska (SSP).

Pokračoval trend minulých let, kdy studenti, kteří se nedostali na jiné školy, přišli na náhradní
termín přijímacího řízení v srpnu 2020, nebo dokonce až během doplňkového přijímacího řízení
během září 2020.

Určitým negativem je fakt, že v denní formě studia nikdo nenastoupil do studijního programu
Pastorační a sociální práce.

Škola, studenti, programy
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Studium Sborový pracovník (SSP)

Jedná se o neakreditovaný program 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 v ekvivalentu studia VOŠ.
Studenti typicky nemají praxe (protože již v praxi jsou), nepíší absolventskou práci a nekončí
absolutoriem. Výhodou je, že pro přijetí není třeba maturita ani přijímací zkouška z cizího jazyka.

Studium Sborový pracovník - kurz celoživotního vzdělávání ETS

³ pět studentů přestoupilo k 30.9.2020 do studia VOŠ, tři studenti si nezapsali žádné předměty, a proto je neuvádíme.

Výraznýnárůst nově přijatých studentů v září 2021 je zčásti dán uzavřenímDohody o vzdělávání
s Armádou spásy v ČR, odkud nově nastoupili ke studiu čtyři studenti. Obsahem spolupráce je na míru
připravené vzdělávání všech kadetů, kteří nastoupili do služby v Armádě spásy.

Pro úplnost ještě zmíníme roční kurz Hudba v církvi, který proběhl pod hlavičkou Vzdělávacího
institutu ETS (VzI ETS). Podrobnosti o tomto programu najdete ve Výroční zprávě VzI ETS.

Akreditace: V tomto školním roce seminář učil podle akreditací, platných pro léta 2016 - 2022. Během
školního roku jsme pracovali na přípravě nové akreditace, podle které plánujeme začít učit od září 2022.

Služba studentů ETS na sborech: ETS dlouhodobě rozvíjí spolupráci s místními sbory v oblasti praxí.
Služba v “domácím” sboru studenta je prioritou, pro studenta jsou ale cenné i první zkušenosti ze služby
v neznámémprostředí. ETS úzce spolupracuje s několika sbory. Pokud student ve vlastním sboru prostor
pro praxi nenachází, nabízíme vhodnou alternativu. Počet spolupracujících sborů bychom chtěli dále
rozšířit. V hodnoceném školním roce došlo k zásadnímu propadu rozsahu služby studentů z důvodů
covid opatření. Několik studentů vedlo mládeže ve svých domácích sborech a příležitostně kázalo,
většina těchto aktivit proběhla on-line.

Studentská stipendia: Ve sledovaném období nebyla vyplacena ani prospěchová, ani sociální
stipendia. Díky mimořádnému daru jsme do fondu na prospěchová stipendia získali 70.000,- Kč. Během
roku jsme upravili pravidla pro vyplácení prospěchových stipendií navýšením částek tak, aby lépe
odpovídaly dnešní době. Předpokládáme, že prospěchová stipendia bychom začali vyplácet počínaje
příštím školním rokem. Důvodem je, že současný studijní systém neumožňuje jednoduše zobrazit
prospěch studentů (ačkoliv všechna potřebná data pochopitelně obsahuje) a ruční výpočet pro všechny
studenty by byl neúměrně administrativně pracný. Nová verze studijního systémuNetrix již tutomožnost
budemít.

Přerušení, ukončení studia: K 1. 9. 2021 má jeden student uzavřené studium (180 kreditů) a čeká na
absolutorium. Třináct studentů je v přerušení (stejně jako loni), sedm studentů studia zanechalo (loni 6).
V rámci možností se snažíme mapovat situaci jednotlivých studentů, snažíme se porozumět důvodům
předčasného ukončení studia a počet předčasných ukončení pokudmožno snížit.
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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 70 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
naše sponzory a dárce přínosem, ne přítěží. Zároveň vědomě chceme, aby tato finanční podpora
pokračovala, protože to pomáhá semináři být vůči církvi a státu vykazatelný.

Podpora CB, zřizovatele ETS:Konference CB v červnu 2021 potvrdila na další čtyři roky platnost
konferenčního rozhodnutí z května 2019. To stanovilo výši podpory pro ETS 2% průměrných ročních
finančních darů CB na jednoho člena podle statistiky předchozího roku. 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. Minulé 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 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. Text
byl MŠMT připomínkován a začátkem března nám jej MŠMT vrátilo k doplnění. Kvůli doplnění
dokumentu byl grant prodloužen o 3měsíce, tj. 30. 6. 2021. Dokument byl na základě připomínek MŠMT
doplněn a v požadovaném termínu odevzdán. Tím byl grant definitivně uzavřen.

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 VOŠnebo spolupráce se zaměstnavateli. Grantměl pro ETS také
významný finanční přínos.

Seminář získal grant OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) od MŠMT (tzv.
Šablony II) ve výši celkem 369.653 Kč, plánovaný opět na dvouleté období (1.1.2020 - 31.12.2021). Grant
podporuje rozvoj školy v podobných oblastech, jako Šablony I (kariérové poradenství, tandemová výuka
apod.).

Část financí ETS pochází od drobných dárců. S touto skupinou se nám v hodnoceném období
nepodařilo aktivněji pracovat.

Financování
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V souladu s Akčním plánem rozvoje ETS na léta 2019-2026 jsme dále rozvíjeli propagaci školy.

S ohledem na pandemii covid-19 jsme v tomto školním roce nevyužili metody propagace z
minulých let. Veletrh Gaudeamus probíhal pouze online (rozhodli jsme se jej nezúčastnit a ušetřené
náklady investovat do vlastní propagace).

Celocírkevní mládežnické festivaly BrodFest a NamaKSimum byly zrušeny. Festival United
proběhl online. Pro něj jsme připravili propagační video, které ale nakonec pořadatelé z důvodu
časového skluzu hlavních programů účastníkům nepromítli.

Během roku přijal ředitel ETS pozvání ke službě slovem v pěti sborech CB (online bohoslužba,
buď přímý přenos, nebo předtočené příspěvky). Pastorální konference CB byly zrušeny, prezentace
proběhla jen na zkrácené jednodenní Výroční konferenci CB. Na letní pastorální konferenci Církve
Křesťanská společenství prezentoval ETS zástupce ředitele pro věci pedagogické Jiří Bukovský.
Připravovaný příspěvek na pastorální konferenci v BJB v červnu 2021 se kvůli opatřením covid-19
neuskutečnil, stejně jako řada dalších plánovaných setkání.

Z důvodu opatření covid-19 a ztížené distribuce na sborech (bohoslužby probíhaly online) vyšlo
jen jedno tištěné čísla informačního bulletinu ETSDynamis (červen 2021) při příležitosti připravovaných
oslav 30 let existence ETS.

Během celého roku jsme se snažili aktivně využívat FB stránku školy. Příspěvky byly
zveřejňovány typicky třikrát týdně. Také jsme zprovoznili Instagram školy, který je nyní provázán s FB
účtem.

Nově jsme navázali spolupráci s Odborem mládeže CB. Na základě toho jsme s našimi
vyučujícími připravili tři sady cca 10 dílných výukových videí z oblasti pastorace (Dalimil Staněk), práce s
Biblí (Jiří Bukovský) a psychologie (MarekMacák). Zamýšlenou cílovou skupinou video sérií jsou vedoucí
mládeží CB. V určitém časovém odstupu plánujeme vyhodnotit přínos videí a rozhodnout, zda tato
spolupráce bude pokračovat.

Během lockdownu covid-19 jsme vedoucím mládeží nabídli možnost pozvat naše vyučující na
jejich mládež online s předem připraveným programem podle potřeb nebo zadání. Během roku
proběhlo cca 10 online setkání mládeží s vyučujícími ETS.

Aktivity ETS-VOŠ byly inzerovány v časopisech Brána a Život víry.

Propagace
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

Změny v dokumentech: Ve sledovanémobdobí nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic
schvalovaných Radou ETS. K 1. 9. 2020 byl aktualizován mzdový předpis semináře, který byl schválen
Radou ETS.

Personální změny: Ve školním roce 2020/21 nově nastoupili vyučující: Jitka Schlichtsová. Výuku na ETS
ukončili: Iva Kernová. V průběhu roku se do výuky na ETS zapojilo na 36 vyučujících.

Administrativa: Během hodnoceného období v administrativě ETS nenastaly žádné změny.

Změny ve vedení kateder (stav k 1. 9. 2021): Mgr. Jana Valešová předala funkci zástupkyně vedoucí
katedry sociální práce Mgr. Michaele Veselé. Vedoucím katedry systematické teologie se stal David Beňa,
lic. theol., zástupce vedoucího katedry je prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Změny
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vvvvletin Dynamis, byly vydány nové informační brožury o ETS.

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. Plánmá 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 pouze ty body Akčního plánu, které byly v hodnoceném roce nebo i dříve splněny,
nebo jsou ve stadiu realizace.

A. Zajistit dobrou prostupnost na VŠ

ETS již dříve navázala spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Karlovy Univerzity,
s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a s Katedrou teologie a katechetiky
PF UMB v Banské Bystrici. Absolventi ETS všech studijních programů a zaměření mají možnost získat
během jednoho roku bakaláře. Tétomožnosti úspěšně využili již tři absolventi ETS, kteří díky spolupráci
získali Bc. (jeden ETF-UK a dva na PF UMB v BB). Tento dílčí úkol Akčního plánu je splněn.

Studie proveditelnosti zřízení vlastní soukromé VŠ včetně finanční náročnosti 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.

B. Stabilizovat lidské zdroje

Ze stati o personálním obsazení je vidět, že v hodnoceném školním roce pokračovala na ETS
obměna na pozicích vedoucích kateder a jejich zástupců. Personální situace ve vedení kateder je nyní
stabilizovaná a je velmi dobrá.

Do pedagogického sboru školy jsme přijali nové vyučující. Pokračuje aktivní vyhledávání
perspektivních vyučujících, které bychom do výuky zapojili do budoucna. Situace s vyučujícími je
stabilizovaná a je velmi dobrá.

C. Budovat pozitivní obraz ETS, zvýšit čitelnost

Prezentace školy na akcích a ve sborech byla kvůli pandemii covid-19 značně omezena.
V uplynulém roce jsme se soustředili na zvyšování povědomí o ETS přes sociální sítě a komunikaci vůči
budoucím studentům. Šlo o výuková videa pro vedoucí mládeže a přítomnost vyučujících ETS na
setkáních mládeže.

Během roku jsme zaktualizovali studijní systém ETS Netrix a implementovali funkce, které nově
umožní studentům přístup k informacím o svém studiu (dokončeno). Současně probíhal projekt
aktualizace nových webových stránek (očekávané dokončení 11/2021). Tím bude dokončena celková
aktualizace vizuálního stylu ETS. V novém stylu již vydáváme bulletin Dynamis, byly vydány nové
informační brožury o ETS.

Řízení, rozvoj
a hodnocení činnosti
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vvvvletin Dynamis, byly vydány nové informační brožury o ETS.

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 pracovali 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).

Dvě zaměření stávajícího studijního programu Teologická a pastorační činnost (teologické
a pastorační) budou nově rozšířena na tři (biblická teologie, aplikovaná teologie, pastorace). Současné
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.

Z vedlejších specializací byl dokončen a v praxi ověřen modul Hudba v církvi formou ročního
kurzu. V hodnoceném školním roce proběhl neakreditovanou formou jako roční kurz celoživotního
vzdělávání pro 14 účastníků pod hlavičkou Vzdělávacího Institutu ETS, z.s.

Probíhaly přípravné práce na modulu Zahraniční misie, který bude formou neakreditovaného
ročního kurzu nabídnut ve školním roce 2022/23.

Systematicky jsme se zabývalimodulem Zakládání sborů. Vzhledemk existenci zavedených kurzu
M4 a M4Ready jsme ustoupili od myšlenky ročního kurzu, toto téma bude v rámci ETS rozvíjet jeden
volitelný předmět, který bude úvodem do tématu. Dospěli jsme k názoru, že pokud by se nějaký student
chtěl profilovat tímto směrem, zprostředkujeme kontakt s Odborem pro zakládání sborů. Takový
absolvent by se pak v budoucnu stal součástí týmu, který by se zapojil do programů celoživotního
vzdělávání jako je např. M4 nebo M4Ready.

Vzhledem k pandemii covid-19 a dalším velkým projektům (zejména Netrix a Web ETS) jsme
s přípravou akreditace nepostoupili tak, jak jsme původně předpokládali. V tuto chvíli zřejmě
prodloužíme nejméně o rok stávající akreditaci s tím že podle nové akreditace bychom začali učit až od
školního roku 2023/24.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021 10



vvvvletin Dynamis, byly vydány nové informační brožury o ETS.

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 a Magistrátu hl.m. Prahy
2) podpora CB jako zřizovatele ETS
3) doplňková činnost: ubytování, pronájmy, kurzy
4) poplatky od studentů, ubytování, školné
5) fundraising - nadace, sponzoři, dárci

Ad 1) Výše příjmů je dána. Vypisované granty sledujeme. Do všech grantů, které byly pro VOŠ
relevantní, jsme se zapojili a stali se jejich příjemci.

Ad 2) Podpora CB jako zřizovatele byla upravena rozhodnutím Konference CB z května 2019,
potvrzena na další 4 roky na Konferenci v červnu 2021.

Ad 4) Výši poplatků 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).
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Část neakreditovaného studia z doplňkové činnosti ETS již druhým rokem probíhala pod
hlavičkou Vzdělávacího Institutu ETS z.ú. (viz samostatná Výroční zpráva).

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.

¹ včetně tří studentů, kteří do 1. r. přestoupili z neakred. st. programu Sborový pracovník

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 TPČP.
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 pod hlavičkou Vzdělávacího Institutu ETS uspořádali roční kurzHudba
v církvi. Podrobnosti najdete ve výroční zprávě VzI ETS.

Kurzy Horizontů pro veřejnost mají 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. Z rozvrhu měli ve sledovaném období lidé zájem
typicky o některé pastorační kurzy , ale také o kurzy biblické či teologické. Nápadný je meziroční pokles
zájmu o kurzy v ZO, pro který kromě pandemie covid-19 nenalézáme vysvětlení. Někteří kurzisté se hlásí
do jednoho až dvou kurzů na semestr i několik let za sebou; očividně se však nedaří oslovit nové zájemce.

Celoživotní vzdělávání
(doplňková činnost ETS-VOŠ)
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Ve dnech 17. - 19. února 2021 proběhlo Evangelikální fórum na téma Hluboká církev. S ohledem
na pandemii covid-19 nebylo možné pozvat zahračniční řečníky, program zajistili vybraní řečníci z řad
vyučujících ETS a významných osobností české cirkve. Fórum kvůli omezením proběhlo online.

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 webových stránkách
www.evangelikalniforum.cz.

ETS dlouhodobě spolupracuje se Sdružením evangelikálních teologů. Druhou připravovanou
akcí bylo fórum k výročí Komenského na téma J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21.
století. Toto fórum proběhlo kvůli nouzovému stavu online 23. 11. 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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Stručná tabulka výsledku hospodaření za uplynulý rok.

ETS-VOŠ uzavřela školní rok se ziskem 490 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný. Největším výnosem pro školu jsou dotace MŠMT, a to dotace
provozní a dotace z projektu OP VVV z Evropských strukturálních fondů. V tomto školním roce bylo
ukončeno partnerství v projektu OP VVV z ESF, který byl realizován společně s VOŠ Prigo.

Podstatným přínosem pro seminář je podpora Církve bratrské podle usnesení z května 2019, kdy se
změnila a podstatně navýšila podpora sborů CB. Menší položky ve výnosech tvoří školné, dary, pronájmy
a ubytování. V minulém školním roce byly výnosy z pronájmu a ubytování utlumeny covidovou situací.

Navýšení příjmůumožnilo zvýšenímezd a odměn zaměstnanců a učitelů školy, tak aby semzdy přiblížily
platovým tarifům ve státním sektoru. Během prázdnin byla realizována výměna nábytku a zařízení na
studentských pokojích.

Největší nákladovou položku tvoří mzdy. Tato položka byla po dobu realizace grantu OPVV navýšena
o mzdy a odměny zaměstnanců, kteří byli zapojeni do projektu v partnerství s VOŠ Prigo. VOŠ Prigo
zpětně nákladové mzdy k projektu spolu s 40 % režií vrátila.
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V uplynulém školním roce ETS-VOŠ naplňovala své poslání podle zadání zřizovatele a Rady ETS.

Zprávu sestavil: Ing. Miloš Poborský

V Praze dne 27. října 2021 ředitel ETS

Výroční zprávu projednala a schválila dne 1. 11. 2021 na svém jednání Školská rada ETS.

Dne 9. 11. 2021 zprávu projednala a schválila správní Rada ETS.
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