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Obecné informace
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Zřizovatel: Církev bratrská, IČ 00445215, Soukenická 15, Praha 1

Rada školské právnické osoby (k 31. 8. 2022):
• Ing. Petr Raus (předseda, CB)
• Jan Jackanič, DiS. (místopředseda, BJB)
• Mgr. Milan Buban, M.A. (AC)
• Bc. Marek Hutr (CB)
• Mgr. Bc. Jindřich Koudela (CB)
• Doc. Petr Kolman, Ph.D. (CB)
• Ing. Pavel Paulus (CB)
• Mgr. Dita Frantíková (KS)
• RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný (CB)

Ředitel: Ing. Miloš Poborský

Zástupce ředitele pro věci pedagogické:Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Zástupce ředitele pro věci ekonomické: Ing. Eva Jaklová

Kolegium ředitele: ředitel, oba zástupci, Jakub Slabý (zástupce studentů)

Školská rada:
• zástupci studentů: Ondřej Let a Bc. David Košťák
• zástupci pedagogů: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. a Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
• zástupci zřizovatele: Vojtěch Furák (předseda ŠR) a Mgr. Pavel Trefný, DiS.



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 evange-
likálním církvím udržet teologické směřování a věroučnou jednotu.

Úvod
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Studenti

V souladu s platným Akčním plánem rozvoje ETS jsme se i ve školním roce 2021/22 soustředili na
získávání nových studentů a hledání nových cest propagace školy. Zvýšení počtu přicházejících
studentů, kterého jsme vminulých letech dosáhli, se podařilo udržet.

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 2022/23.

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 nárůst počtu
studentů se daří v denní formě studia, kdežto počty studentů v kombinované formě studia zůstávají beze
změny.

Kritéria přijímacího řízení nesplnili tři uchazeči. Dva byli přijati do programu Sborový pracovník. Dva lidé
odevzdali přihlášku, ale nepřišli k přijímacímu řízení. Jeden přijatý uchazeč ke studiu nenastoupil.

V denním studiu nyní studují dva studenti ze Slovenska.

Pokračoval trend minulých let, kdy studenti, kteří se nedostali na jiné školy, přišli na náhradní termín
přijímacího řízení v srpnu 2021, nebo dokonce až během doplňkového přijímacího řízení během září
2021.

Určitým negativem je fakt, že v denní formě studia nemáme ve druhém ročníku Pastorační a sociální
práce žádného studenta.

Studium úspěšně absolvovalo celkem šest studentů, z toho ale jen jeden z kombinované formy studia
(navíc po odkladu).

Přerušení, ukončení studia: Uplynulé dva covidové roky se výrazněji neprojevily na počtech a studijních
výsledcích denních studentů. Studia předčasně ukončilo pět denních studentů. Výrazný nárůst
předčasného ukončení studia je vidět v kombinované formě studia. Osm studentů KS studium přerušilo
a 17 ukončilo (loni sedm).

V rámci možností se snažíme mapovat situaci jednotlivých studentů, snažíme se porozumět důvodům
předčasného ukončení studia, a počet předčasných ukončení pokudmožno snížit.

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 alespoň⅓kreditů v ekvivalentu studia VOŠ. Studenti typicky
nemají praxe (protože již v praxi jsou), nepíší absolventskou práci a nekončí absolutoriem. Na rozdíl od
akreditovaných programů ETS-VOŠ není pro přijetí ke studiu třeba maturita, ani přijímací zkouška z
cizího jazyka.

V tabulce jsou uvedení pouze studenti, kteří si v aktuálním školním roce zapsali ke studiu alespoň jeden
předmět.

Akreditace

V tomto školním roce seminář učil podle akreditací, platných pro léta 2016 - 2022. Během školního roku
jsme pracovali na přípravě nové akreditace. Během podzimu 2021 jsme se rozhodli rozdělit akreditační
proces do více kroků. Abychomměli jistotu, že od 1.9.2022 budememít platnou akreditaci, rozhodli jsme
se v prosinci 2021 podat prosté prodloužení stávajících akreditací na dalších šest let. Žádost byla
v březnu 2022 schválena.

Dalším krokem byla příprava předmětů ročních kurzů Hudba v církvi a Zahraniční misie do podoby
volitelných předmětů studia v rozsahu 20 kreditů. Akreditační žádost jsme podali koncem dubna,
v červnu 2022 byla schválena. Od září 2022 mají možnost studenti VOŠ studovat formou volitelných
předmětů také roční kurzy Hudba v církvi a Zahraniční misie, které současně nabízíme také formou
celoživotního vzdělávání jako roční kurzy.

Posledním krokem pak bude rozdělení teologického zaměření na dvě - biblickou teologii a aplikovanou
teologii. Současně nová akreditace sníží počet výukových sobot v kombinovaném studiu za pololetí ze
sedmi na pět.

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 neznámém prostředí. ETS úzce
spolupracuje s několika sbory. Pokud student ve vlastním sboru prostor pro praxi nenachází, nabízíme
vhodnou alternativu. Počet spolupracujících sborů průběžně rozšiřujeme.

V hodnoceném školním roce došlo po část roku k propadu rozsahu služby studentů z důvodů covidových
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.
Na začátku školního roku byla vyplacena účelová stipendia 60.000 Kč šesti teologickým studentům ze
stipendijního fondu. Toto stipendium bylo podpořeno zahraničním sponzorem formou darovací
smlouvy. Od téhož sponzora jsme obdrželi v dubnu 2022 další dar ve výši 120.000 Kč do stipendijního
fondu a 80.000 Kč na provoz. Možnost vyplacení prospěchových stipendií vyžadovala úpravu školního
řádu, fyzická realizace je vázána dokončením vývoje studijního systému Netrix ETS, protože dosud nelze
jednoduše získat podklady pro rozhodnutí.
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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 rozpočtu 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. Jak cílenou propagací, tak postupným
rozšiřováním 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: Finanční podpora semináře Církví bratrskou se v hodnoceném roce
nezměnila. Platí konferenční rozhodnutí z května 2019, které v červnu 2021 Konference CB prodloužila
na další čtyři roky. Kolektiv pracovníků ETS vnímá podporu a zájem zřizovatele školy jako vyjádření
důvěry a současně jako závazek pro další zlepšování práce semináře.

ETS je nyní zapojen do projektu Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. šablon III. Má uzavřenu smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem
v rámci výzvy č. 02_19_078, INO/61/01/013343/2021 s realizátorem projektu Hlavním městem Prahy.
Datum zahájení realizace Projektu bylo k 1. 6. 2021 a datum ukončení realizace je k datu 30. 11. 2023.
Finanční podíl ETS na projektu činí 380.628 Kč. Avšak z důvodu opožděného zahájení realizace bylo ETS
schopno v daném účetním roce vykázat realizaci pouze v částce 83.730 Kč.

Část financí ETS pochází od drobných dárců. S touto skupinou se nám v hodnocenémobdobí nepodařilo
aktivně pracovat.

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

Veřejné akce školy
Dne 2. října 2022 proběhla oslava 30. let denní výuky na ETS v rámci Slavnosti ETS. Tu pořádáme
každoročně za účelem slavnostního vyřazení absolventů školy a imatrikulace studentů prvního ročníku.
Oslava proběhla ve sboru CB Soukenická. Přítomné oslovil předseda Rady CBDavid Novák, zúčastnilo se
jí více jak 100 studentů, absolventů, učitelů a příznivců školy. Slavnost uzavřel raut s degustací šesti
druhů školních vín.

Dne 20. března 2022 se uskutečnil celocírkevní večer chval CB + ETS, kde účinkovali účastníci ročního
kurzu Hudba v církvi. Repertoár tvořily převážně autorské písně, které vznikly během tohoto kurzu ve šk.
roce 2020/21. Večer chval byl živě přenášen na YouTube. Jednotlivé nahrané písně jsou ke shlédnutí na
youtubovém kanálu školy. Večerem provázel ředitel školy. Mimo jiné zde také představil kurz Hudba
v církvi. Večer byl součástí série večerů chval, které každý měsíc probíhají v různých sborech CB po celé
republice.

Veřejná prezentace
Během roku přijal ředitel a čtyři studenti ETS pozvání ke službě slovem ve dvanácti sborech CB, jednom
sboru KS a AC a jednom nezávislém společenství. Prezentace proběhla na Výroční konferenci CB a také
na jarní pastorální konferenci Církve Křesťanská společenství.

Celocírkevní mládežnické festivaly BrodFest a NamaKSimum byly zrušeny, festivalu United jsme se
tentokrát neúčastnili.

Video a foto
V zimě byla na youtubovém kanále zveřejněna třetí série výukových videí pro vedoucí mládeží (Marek
Macák - Duchovní formování). Další sérii se již během roku nepodařilo natočit. V časovém odstupu jsme
ale vyhodnotili přínos videí a spolu s Odboremmládeže se dohodli, že tato spolupráce bude pokračovat.
Protože se letos pro nedostatek zájemců nepodařilo otevřít roční kurz Hudba v církvi, věnovali jsme se
jeho propagaci a to jak skrze výše zmíněný koncert chval, tak např. sérií ukázek výuky z předchozího roku
(viz YouTube ETS_Praha). Byla zveřejněna také video upoutávka na nový roční kurz Zahraniční misie.

V rámci rozvoje a autentičnosti našich propagačních materiálů byla v září 2021 do školy pozvána
profesionální fotografka, která nafotila exteriér školy, nově zařízené interiéry v ubytovací části a také
studenty při výuce i mimo ni. Tyto fotografie jsme použili při tvorbě nového webu ETS, do školních
tiskovin nebo na sociální sítě.

Tiskoviny
V červnu 2021 jsme vydali speciální číslo bulletinu Dynamis, které bylo věnováno třicetileté historii školy.
Druhé číslo Dynamisu vyšlo v lednu 2022 a bylo distribuováno na pastorálce CB. Aktivity ETS-VOŠ byly
inzerovány v časopisech Brána a Život víry. V souladu s novým grafickým manuálem jsme vydali také
informační leták o studiu na ETS, který je používán při prvním kontaktu s potenciálními studenty.
Nechali jsme vyrobit i nový propagační rollup.

Sociální sítě
Během celého roku jsme rozvíjeli propagaci přes Facebook a Instagram. Příspěvky byly zveřejňovány
dvakrát až třikrát týdně. Pro příští školní rok plánujeme rozvoj zejména Instagramu, který má jinou
cílovou skupinu a proto nelze používat tentýž obsah pro obě sítě. Přes Instagram chceme oslovovat
zejména generaci budoucích studentů, proto jsme tuto síť využili konkrétně při Letní biblické školeOPEN
IT!

Propagace
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Dokumenty a administrativa:

Ve sledovaném období nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic schvalovaných Radou
ETS. K 1. 9 2021 byl aktualizován mzdový předpis semináře, který byl schválen Radou ETS, aktualizovali
jsme způsob vyplácení studentských stipendií.

Personální změny

Administrativní pracovníci: V září 2021 nastoupila na pozici PR a komunikace s veřejností Mgr. Michaela
Zoubková. V listopadu Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska vystřídala odcházející studijní asistentku Kláru Lily
Božovskou.

Učitelé: Ve školním roce 2021/22 nově do výuky nastoupili čtyři vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Beran,
Ph.D., Mgr. Jana Dobišová, Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D., Mgr. David Symon, Ph.D., V průběhu roku se do
výuky na ETS zapojilo na 39 vyučujících.

Změny ve vedení kateder: V hodnoceném období nedošlo na pozicích vedoucích kateder ani jejich
zástupců k žádným změnám.

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. 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 uvádímepouze ty body Akčního plánu, kterým jsme se věnovali v hodnoceném roce. Body, které byly
splněny dříve, zájemce nalezne v minulých Výročních zprávách.

A. Zajistit dobrou prostupnost na VŠ

ETS již spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou Karlovy Univerzity a s Katedrou teologie
a katechetiky PF UMB v Banské Bystrici. V tomto školním roce došlo k formálnímu podpisu Dohody
o spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (neformální spolupráce
probíhala i v předchozích letech). Absolventi ETS všech studijních programů a zaměření mají možnost
získat během jednoho roku bakaláře. Na všech třech školách již absolventi ETS studují. Tento dílčí úkol
Akčního plánu je splněn.

B. Stabilizovat lidské zdroje

Ve sledovaném období nenastaly na pozicích vedoucích kateder a jejich zástupců žádné změny.
Personální situace ve vedení kateder je nyní stabilizovaná a je velmi dobrá.

Do pedagogického sboru školy jsme přijali čtyři nové vyučující. Mezi učiteli ETS průběžně probíhá
generační obměna. Vyhledávání nových vyučujících a jejich zaškolování pomocí tandemové výuky se
daří. U klíčových předmětů ETS do budoucna usilujeme o to mít vzájemnou zastupitelnost. To nám do
budoucna umožní nabídku vzdělávání rozšířit, např. i pomocí Vzdělávacího institutu ETS. Personální stav
vyučujících je stabilizovaný a je velmi dobrý.

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

C. Budovat pozitivní obraz ETS, zvýšit čitelnost

V listopadu 2021 došlo ke spuštění nové verze webových stránek. Tím byl dokončen přechod na nový
vizuál ETS. Došlo k celkovému zpřehlednění a aktualizaci obsahu webu, byly spuštěny nové uživatelské
funkce. Zásadním zlepšením je intranet učitele a intranet studenta. Intranet učitele umožňuje vyučujícím
snadnou komunikaci se svými studenty a předávání studijních materiálů. Student v intranetu nalezne
veškeré informace o svém studiu, zapsaných předmětech, získaných kreditech a řadu dalších informací.

V nové grafice již vychází bulletin Dynamis a nové informační brožury o ETS. V novém školním roce
proběhne aktualizace vizuálu Vademeca – Studijního průvodce ETS.

Prezentace školy na akcích a ve sborech byla kvůli pandemii Covid-19 částečně omezena. Dění na ETS
jsme zato aktivně prezentovali na sociálních sítích s cílem zvýšit povědomí o škole, studijních
programech apod. (více viz kapitola Propagace).

Za zásadní přínos v hodnoceném období považujeme projekt uspořádání Letní biblické školy promládež
OPEN IT! Cílem projektu je přirozeně oslovit mladé lidi se zájmemoBibli, případně o službu v církvi. Má-li
se ETS dostat do povědomí mladých lidí, je třeba rozvíjet cílené aktivity směrem k nastupující generaci
v pravidelně se opakujícím ročním cyklu. Počítáme s tím, že uspořádáme tři ročníky a poté zhodnotíme,
čeho se podařilo dosáhnout.

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 vysoké škole.

V uplynulém školním roce jsme pracovali na rozvoji akreditace ETS. Byly akreditovány dva bloky
volitelných předmětů, Hudba v církvi a Zahraniční misie v rozsahu 20 kreditů. Volitelné předměty
nabízíme také formou ročního kurzu celoživotního vzdělávání.
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Rozsáhlé studijní příležitosti na ETS jsou nyní přehledně zpracovány na novém webu včetně anotací
všech vyučovaných předmětů. Studijní nabídkou VOŠ počínaje, přes roční kurzy až po studijní
soustředění a jednotlivé předměty, vypisované pro veřejnost.

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.

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.

Během školního roku jsme pod hlavičkou Vzdělávacího Institutu ETS uspořádali dva kurzy Novozákonní
řečtiny, pro začátečníky a pro mírně pokročilé. 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, pro který kromě únavy z pandemie Covid-19 a omezené možnosti pořádat kurzy na sborech
nenalézáme jiné vysvětlení. Někteří kurzisté se hlásí do jednoho až dvou kurzů na semestr i několik let za
sebou; očividně se však nedaří oslovit nové zájemce.

Biblická škola promládež
V loňském roce navázanou spolupráci s Odboremmládeže CB jsme díky novému projektu Letní biblické
školy promládež OPEN IT! dále rozšířili o Dorostovou unii CB a Royal Rangers v ČR, které nad letní školou
převzaly záštitu a propagovaly ji v rámci svých organizací.

Letní škola OPEN IT! proběhla v prostorách sboru CB Hrádek. Zúčastnilo se jí 26 účastníků ve věku 15–25
let. Cílem letní školy bylo nabídnout nástroje, jak proniknout do biblických textů na studijní úrovni
přiměřené věku.

Celoživotní vzdělávání
(doplňková činnost ETS-VOŠ)
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V únoru 2022 jsme plánovali uskutečnit Evangelikální fórum na téma Fenomény. S ohledem na
pandemii Covid-19 a omezenýchmožností cestovat jsme tentokrát nezvali zahraničního řečníka a většinu
řečníků jsme zajistili z řad vyučujících ETS a významných osobností české církve. Fórum jsme kvůli
omezením přesunuli na říjen 2022.

Fórum připravují ve spolupráci ETS a ČEA, je primárně určeno pro kazatele a křesťany ve vedoucích
funkcích a jejich spolupracovníky. Záznam Fóra je k dispozici na příslužných webových stránkách
www.evangelikalniforum.cz.

ETS dlouhodobě spolupracuje se Sdružením evangelikálních teologů. Z důvodů pandemie C-19 došlo
k posunům připravovaných akcí. 16. 6. 2021 se uskutečnilo 33. Teologické fórum na téma Člověk – Bůh –
Stvoření s podtitulem „péče o stvoření jako součást misie církve” se zakladatelem organizace ARocha Dr.
Davidem Booklesem.

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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vvvvletin Dynamis, byly vydány nové informační brožury o ETS.

Stručná tabulka výsledku hospodaření za uplynulý rok.

ETS-VOŠ uzavřela školní rok se ziskem 113 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný. Největším výnosem pro školu je provozní dotace MŠMT a podpora
Církve bratrské podle konferenčního usnesení z května 2019. Podstatným přínosem jsou také dary
a v neposlední řadě i příjmy ze školného, pronájmu a ubytování.

Největší nákladovou položku tvoří mzdy. Zvýšená je také položka materiálu a služeb. Mimořádným
výdajem byla v daném školním roce obnova bytu ve 3 n.p., čímž vznikly dva pokoje pro ubytování hostů
a dvě učebny. Jedna z nich současně slouží jako klubovna pro volný čas studentů.
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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 1. listopadu 2022 ředitel ETS

Výroční zprávu projednala a schválila na svém jednání Školská rada ETS.

Dne 9. 11. 2022 zprávu projednala a schválila správní Rada ETS.
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