
Evangelikální teologický seminář - 
Vyšší odborná škola teologická a sociální 

Výroční zpráva za rok 
2018/2019 

Adresa školy: Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9 

IČ: 41690184 

Kontakt: tel: 281 921 734, mobil: 731 425 357, e-mail: info@etspraha.cz, www.etspraha.cz 

 

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

Rada školské právnické osoby (k 31.8.2019): Ing. P. Raus (předseda, CB), J. Jackanič, DiS.              
(místopředseda, BJB), Mgr. M. Buban, M.A. (AC), Ing. K. Hůlka (CB), Mgr. Bc. J. Koudela (CB),                
doc. P. Kolman, Ph.D. (CB), Ing. P. Paulus (CB), M. Piętak Th.D. (SCEAV), a P. Plaňanský (KS). 

Ředitel: Ing. Miloš Poborský 

Zást. řed. pro věci pedagogické: Viktor Ber, Ph.D., od 1.9.2019 Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. 

Zástupce ředitele pro věci ekonomické: Ing. Eva Jaklová 

Kolegium ředitele: ředitel, oba zástupci, Eva Šolcová (zást. studentů) 

Školská rada: zástupci studentů - Václav Janča (do 31.8.2019), Jakub Prouza (od 1.9.2019 ) a               
Romana Fléglová; zástupci pedagogů: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. a Dr. phil. Tomáš W.               
Pavlíček, Ph.D.; zástupci zřizovatele: JUDr. Iva Kernová a Mgr. Jiří Unger. 

1 



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 budoucí směřování školy.  

Škola je vedena Radou ETS, ke své činnosti přijímá podněty z dalších církví v Radě 
zastoupených a i jim tím dává možnost podílet se na formování školy. Díky vzájemné důvěře a 
spolupráci může seminář připravovat budoucí služebníky řady českých evangelikálních církví na 
službu v církvi.  

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 ustrne. Za téměř 30 let 
existence školy je tu řada absolventů v činné službě, které škola pro praxi připravovala.  

Škola udržuje se svými absolventy kontakty, protože oni svými čerstvými, aktuálními 
praktickými zkušenostmi z praxe pomáhají škole, aby zůstala praktickou. V praxi to znamená s 
každou další reakreditací nově promýšlet obsah studijních programů. ETS pomáhá CB, i dalším 
českým evangelikálním církvím udržet teologické směřování a věroučnou jednotu. Alternativou 
může být organizování konferencí s osvědčenými řečníky, nicméně české prostředí a českou 
mentalitu žádný zahraniční řečník nevystihne, nepředá. 

Odpověď na občas kladenou otázku, nakolik je existence ETS pro Církev bratrskou přínosem, je 
jednoduchá. Jak vyplývá z aktuálního průzkumu, který provedl v létě 2019 mezi kazateli CB 
předseda Rady ETS a místopředseda Rady CB Petr Raus, přínos ETS pro Církev bratrskou je 
zásadní. Průzkum zahrnul 81 ordinovaných kazatelů, působících v aktivní službě na sborech CB. Z 
nich je 43 absolventů ETS, 18 ETF UK, 6 IBTS. Ostatní školy (celkem 18) jsou zastoupeny 
jednotlivci. (součet počtu absolvovaných škol je vyšší než počet kazatelů, neboť někteří z nich 
absolvovali více než jednu školu). 

Škola, studijní programy, studenti 
 

Akreditované studijní programy Počet studentů 
k 30. 9. 2019 Uchazeči Nově 

přijatí 
Absolventi v roce 

2019 

Teologická a pastorační činnost, 
teologické zaměření (TPČ-T) – denní 
a kombinovanou (dálkovou) formou 
(61-41-N/01) 

denní:      5 
 
komb.:     9 

5 3  2 
 

Teologická a pastorační činnost, 
pastorační zaměření (TPČ-P) – denní 
a kombinovanou (dálkovou) formou 
(61-41-N/01) 

denní:      5 
 
komb.:     8 

5 5 1 
 

Sociální práce a sociální pedagogika / 
Pastorační a sociální práce – denní 
a kombinovanou (dálkovou) formou 
(75-32-N/07) 

denní:      6 
 
komb.:     9 

10 7 2 

bakalářský program ve spolupráci 
s UK ETF: Sociální práce / Pastorační 
a sociální práce (6141R030) 

        --- --- --- 2 

Celkem          42 20 15 7 
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Nižší počet nově přijatých studentů oproti uchazečům je dán tím, že někteří uchazeči se hlásili               
na vícero škol a po přijetí se rozhodli nastoupit na jinou školu. V jednom případě uchazeč neprošel                 
přijímacím řízením z AJ a nabídnutou možnost opravného termínu nevyužil. 

Akreditace: V tomto školním roce seminář učil podle akreditací, platných pro léta 2016 - 2022.               
Podrobnější informace ohledně připravovaných akreditací naleznete níže, v části “Akční plán ETS            
na léta 2019 - 26”. K neakreditovanému studiu pak v části “Vzdělávací institut ETS”. 

Bakalářský program Pastorační a sociální práce ve spolupráci s ETF UK ukončili červnu 2019              
dva studenti, zapsaní v tomto programu. Do programu nelze přijímat nové studenty, stávající mohou              
studium dokončit nejpozději do 31.12.2024, kdy jim vyprší maximální možná doba studia. 

Studenti: Do 1. ročníků denní formy studia v posledních letech přichází studenti, kteří jsou              
motivovaní ke službě. Za skupinu denních studentů jsme velmi vděční. 

Služba studentů ETS na sborech: Na pastorální konferenci CB v lednu 2019 ředitel ETS nabídl               
možnost služby studentů ETS na sborech. Od bližší spolupráce semináře s církví si slibujeme             
prohloubení kvality přípravy na službu, pro studenty jsou to někdy i první cenné zkušenosti ze               
služby v novém, neznámém prostředí. Za příležitosti ke službě jsme vděční. Služba v “domácím”              
sboru 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. 

Během školního roku sloužili studenti ETS na těchto sborech: CB Benátky n. J., CB Černošice, CB                
Děčín, CB Praha - Vinohrady, CB Brno - Kounicova, KS Turnov, KS Jindřichův Hradec. Uvedené               
příklady spolupráce se týkají pouze té služby studentů ETS, která byla nově zprostředkována ETS.              
V řadě dalších případů jsou studenti ETS přirozeně zapojeni do služby ve sborech, odkud přišli. 

Studentská stipendia Korejský sbor v Praze poskytl stipendia šesti studentům teologie,           
připravujících se na kazatelskou službu. Sbor CB Černošice finančně podporoval odbornou praxi            
studenta, který na tomto sboru slouží jako vedoucí mládeže. 

Přerušení, ukončení studia: K 1.9.2019 evidujeme celkem 15 studentů, kteří z různých důvodů             
přerušili studium. Významnou část tvoří studentí TPČ-T (8), dále PSP (4) a TPČ-P (3). Studia               
předčasně ukončili 4 studenti, TPČ-T (3) a PSP (1). Výrazně převažují studenti kombinované formy              
studia. Chceme porozumět příčinám tohoto stavu a počty studentů v přerušení i těch, kteří              
předčasně studium ukončili pokud možno snížit. 

Financování 
Při počtech studentů, ve kterých se ETS v současnosti 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 55 denních a 90 kombinovaných               
studentech. Pak bychom ale narazili na kapacitní možnosti budovy. 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. 
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Podpora CB, zřizovatele ETS: Konference CB zavázala v květnu 2018 Radu CB úkolem připravit              
na pro konferenci v květnu 2019 nový návrh financování ETS. Z předložených návrhů byl              
odhlasován návrh Rady CB, který stanovuje výši podpory na 2% rozpočtu sboru v kalendářním roce               
na další 4 roky. Kolektiv pracovníků ETS toto rozhodnutí Konference s vděčností přijal. Vnímá ho               
jako vyjádření podpory a důvěry a současně jako závazek pro další zlepšování práce semináře. 

ETS se stala partnerem příjemce projektu MŠMT - Inovace VOV (Vyšší Odborné Vzdělávání) v              
odborné oblasti humanitní - VOŠ Prigo Ostrava. Stali jsme se garantem vznikajících odborných             
studijních materiálů v oblasti jazyků Angličtina a Němčina, klíčová aktivita 2 (KA2), a dále v               
oblasti odborných předmětů teologie a filozofie (KA3). Těchto celkem 6 studijních materiálů, každý             
v rozsahu minimálně 50 NS, se zpracovává do podoby otevřených online kurzů, které následně              
plánujeme využít při vlastní výuce. Dále jsme spoluřešitelem KA5 - Inovace odborné praxe VOV a               
řešitelem KA 6 projektu - Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ. Realizace projektu je plánována na               
období 1.1.2019 - 31.3.2021 s předpokládaným rozpočtem 4,077 mil. Kč. Za první monitorovací             
období grantu (do 30.6.2019) jsme VOŠ Prigo odevzdali všechny požadované výstupy pro            
monitorovací zprávu v požadovaném rozsahu a kvalitě. Zapojením do grantu sledujeme vícero cílů -              
navázání kontaktů s dalšími humanitními VOŠ, které vzdělávají v podobných podmínkách jako            
ETS a 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, věda, výzkum, vzdělávání) od MŠMT podle             
výzvy č. 42 (tzv. Šablony) ve výši celkem 255 tis. Kč. Realizace grantu probíhá v období od 1. 1.                   
2018 do 31. 12. 2019. Grantem stanovené cíle se nám daří realizovat, včetně vyúčtování prostředků. 

Projekt „Kdo jednou dává, čtyřikrát dává“ ve spolupráci s nadací Domanada pokračoval i v              
tomto školním roce. Nadace se zavázala k tomu, že na každou 1 Kč, získanou od prvodárce,                
přispěje 3 Kč a to až do výše 10.000 USD. Během roku jsme získali celkem 82,8 tis. Kč od                  
prvodárců a tak jsme dosáhli na celou výši nadací slíbeného příspěvku. 

Knihovna ETS vstoupila do sítě veřejně přístupných knihoven a díky tomu získala grant ve výši 40                
tis. Kč, tj. 70% nákladů na rozvoj. Pořídili jsme tři nové PC pro knihovnu a upgrade knihovního                 
systému Evergreen na nejnovější verzi. Knihovna ETS je nyní propojena s dalšími knihovnami,             
vzájemně sdílí údaje o knihovním fondu s dalšími knihovnami, a umožňuje výpůjčky i v jiných               
knihovnách (např. Jabok). Pokračovali jsme v katalogizaci knih, získaných z IBTS. 

Propagace 
Ředitel během roku navštěvoval většinou jednou či dvakrát měsíčně sbory CB se službou slova a               
představením ETS během Nedělí ETS. Přijal všechna pozvání na seniorátní setkání, která se mu              
podařilo získat. Představil zamýšlený plán rozvoje ETS a diskutoval o ETS s kazateli. Během roku               
se podařilo navštívit velkou většinu všech seniorátů. V únoru 2019 prezentoval ETS na setkání              
statutárních zástupců sborů CB s cílem představit a diskutovat připravované konferenční návrhy            
dalšího financování ETS. Kromě pastorálních konferencí CB představil ETS na pastorálních           
konferencích Církve Křesťanská společenství a Bratrské jednoty baptistů. 

V květnu 2019 byla ETS poprvé prezentována na celocírkevním sjezdu mládeže Křesťanských            
společenství NamaKSimum. V srpnu 2019 jsme měli poprvé stánek ETS na festivalu United ve              
Vsetíně. Pro festival United jsme vydali nový propagační leták. Podrobnější propagační brožura            
představující ETS vychází v říjnu 2019. Obojí je k dispozici na ETS, na pastorálkách, na nedělích                
ETS nebo je na vyžádání zašleme. 

Disciplometer: Na konferenci European Leadership Forum v polské Wisle jsme navázali           
spolupráci s německou misijní organizací VisioM. Ta m.j. provozuje tzv. “Disciplometer”, aplikaci,            
která zájemci nabízí možnost reflexe svého křesťanského života. Připravili jsme českou verzi tohoto             
programu, která byla VisioM implementována jako česká jazyková verze, je možné ji využívat.             

4 



Aplikaci chceme využívat při příležitostech propagačních akcí školy jako východisko k rozhovorům            
s možnými zájemci o studium. Poprvé jsme ji využili na festivalu United v srpnu 2019. Adresa                
aplikace: https://disciplometer.eu/. 

Ve sledovaném období se podařilo vydat pouze jedno číslo informačního bulletinu ETS Dynamis v              
lednu 2019. Plánovaná čísla v září 2018 a květnu 2018 nevyšla z důvodu nedostatku kapacit. 

Změny v dokumentech a personálním obsazení 
Ve sledovaném období nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic schvalovaných           
Radou ETS. 

Učitelé: ve školním roce 2018/19 nově nastoupili: Jan Halámka, Jarrod Oliver Harmaning,            
Michaela Veselá, Ester Miffková a Johana Vraštilová. Výuku na ETS ukončily Alena Heřmanová a              
Tereza Ráchel Bícová. 

Administrativa: Koncem roku 2018 skončil pracovní poměr studijní referentky Štěpánky          
Paluchníkové. Na její místo v listopadu 2018 nastoupila Jana Háková. V červenci 2019 nově              
nastoupil Libor Duchek jako osobní asistent ředitele. Jiří Bukovský se stal Zástupcem ředitele pro              
věci pedagogické místo Viktora Bera, který k 31.8.2019 na funkci rezignoval. 

Změny ve vedení kateder k 1.9.2019: Jiří Bukovský se stal druhým zástupcem vedoucího katedry              
praktické teologie. Ester Miffková se stala zástupkyní vedoucí katedry sociální práce (v minulosti             
bez zástupce). Dalimil Staněk se stal zástupcem vedoucího katedry pastorace a psychologie,            
stávající zástupkyně Pavla Cimlerová na funkci rezignovala. 

Řízení, rozvoj a hodnocení činnosti 
V oblasti rozvoje zpráva uvádí indikátory rozvoje a jejich stručný komentář. Mezinárodní zapojení             
a jeho rozvoj (není-li uvedeno výše). Indikátory excelence (členství a ocenění). Výsledky kontroly             
orgány státní správy a jejich závěry. Výsledky interních hodnotících postupů. Hodnocení vychází z             
cílů na dané období. 

Akční plán strategického rozvoje ETS na léta 2019-26: Z pověření Rady ETS vznikl Strategický              
tým. Členové byli do Týmu přizváni na základě předem dohodnutého klíče: David Novák a Petr               
Raus - zástupci Rady CB, Jan Jackanič a Petr Kolman - za Radu ETS, Miloš Poborský a Viktor Ber                   
- za vedení školy, Roman Kysela a Jakub Limr - jako zástupci odborné veřejnosti. Vít Skála působil                 
v roli facilitátora, který moderoval jednotlivá setkání, metodicky vedl tvorbu plánu. Strategický tým             
se sešel celkem sedmkrát v období srpen 2018 až březen 2019 v kanceláři ETS ve Chvalech. Při                 
tvorbě Strategického plánu byly zohledněny výstupy minulých týmů strategického plánování          
působících v letech 2010 a 2014. Cílem Strategického plánu bylo formulovat pro Radu ETS návrh               
konkrétních opatření, o jejichž naplnění by ETS měl v následujících letech usilovat. 

Rada ETS se se Strategickým plánem seznámila, s drobnými úpravami a aktualizacemi z něj              
vytvořila Akční plán strategického rozvoje. Akční plán schválila v srpnu 2019, v září 2019 jej na                
svém jednání přijala Rada CB. Radě ETS má sloužit jako vodítko při řízení školy. Plnění               
stanovených cílů bude hodnoceno a upřesňováno nejméně jednou ročně, zpravidla na jarním            
jednání. 

Strategické cíle a opatření: 
A. Zajistit dobrou prostupnost na VŠ 
B. Stabilizovat lidské zdroje 
C. Budovat pozitivní obraz ETS, zvýšit čitelnost 
D. Aktualizovat a atraktivně představit nabídku vzdělávání (VOŠ, Institut) 
E. Zajistit dlouhodobě udržitelné financování 

Zájemci o kompletní text Akčního plánu si jej mohou z webu etspraha.cz zde stáhnout. 
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Prostupnost na VŠ: Během jara 2019 bylo dosaženo shody s Katedrou teologie a katechetiky PF               
UMB v Banské Bystrici ohledně možnosti návazného studia absolventů ETS na KTK. Díky             
vstřícným podmínkám do studia na KTK nastoupil v září 2019 jeden letošní absolvent ETS TPČ-T.               
Souběžně se studiem na ETS začali na KTK studovat další tři naši denní studenti teologie. 

V červnu schválil Akademický senát Univerzity Karlovy návrh Evangelické Teologické Fakulty,           
aby bylo opět možné započítávat do Bc. programů kredity, získané na VOŠ. Jednání o konkrétní               
podobně obnovené spolupráce nás čekají. 

Tvorba nabídky vzdělávání: Ze srovnání našeho programu TPČ-T s programem Evanjelická           
teológia na KTK vyplynulo, že stávající studijní program ETS TPČ-T je velmi vhodně postaven jak               
z pohledu praktického uplatnění absolventa (kazatel - pastor), tak i z pohledu prostupnosti do              
dalšího studia teologie na akademické úrovni. Do budoucna zatím předpokládáme, že stávající            
program TPČ-T nebudeme měnit a v r. 2022 jej reakreditujeme (příp. s drobnými úpravami). 

Na základě schváleného Akčního plánu (viz výše) připravujeme více prakticky orientované studium,            
zatím s pracovním názvem “Služba v církvi”. Program by měl vzniknout v úzké spolupráci s               
vedením církví, zastoupených v Radě ETS. Podobně, jako ETS akredituje studijní programy na             
MŠMT, chceme pro studijní program získat i akreditaci, neboli schválení církve. Zatím            
předpokládáme uspořádání dvou kolokvií. První bude věnováno formulaci profilu absolventa, jeho           
znalostí, dovedností a kompetencí. Na základě toho ETS zformuluje studijní program, který bude             
předložen k širší diskusi na druhém kolokviu. Pak bude program předložen k akreditaci MŠMT. 

Kontrola ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci), která byla předem ohlášena, proběhla            
dne 5. dubna 2019. Všechny Asociací sledované parametry ETS buď splnil bez výhrad nebo splnil s                
výhradami. Výsledná zpráva kontrolní komise ASVSP obsahovala návrhy na zlepšení, která budou            
při výuce zohledněna. Ze všech sledovaných parametrů byla pouze Supervize vyhodnocena jako            
nedostatečná. Vedoucí katedry na základě doporučení Kontrolní komise přijala opatření, která byla            
v Komisí stanovené lhůtě pro nápravu realizována. 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. 

Celoživotní vzdělávání ETS (doplňková činnost ETS-VOŠ, dříve Vzdělávací institut ETS) 

Přehled poskytovaných programů, počty kurzistů. Přehled činnosti. 

 

 Neakreditované studijní obory Počet studentů 
k 30. 9. 2019 Uchazeči Nově 

přijatí 
Absolventi v roce 

2019 

 Sborový pracovník (víceletý obor) 13   0 

První Visible music weekend 4    

 Horizonty – jednotlivé kurzy    Z toho za kredit 

 Zimní období 30   3 

 Letní období 50   3 

 celkem osob za rok 97   5 
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Sborový pracovník 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; 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. Jako            
určité omezení se ukazuje, že na semináři není o dálkařských sobotách fyzicky přítomna osoba              
odpovědná za program; komunikace se studenty probíhá pouze mailem. 

Na léto 2019 jsme plánovali uspořádat druhý Visible music week, týdenní hudební camp pod              
vedením týmu českých muzikantů a učitelů z Visible Music College (VMC, USA, Memphis). Camp              
je určen pro muzikanty, kteří chtějí růst v produkci a vedení chval. Ze strany VMC byl z důvodu                  
potíží s personálním zajištěním campu dva měsíce před termínem kurzu změněn jak termín kurzu,              
tak i jeho formát (z celého týdne se staly čtyři na sebe volně navazující víkendy). Ačkoliv se                 
víkendu kvůli změně termínu na poslední chvíli nakonec zúčastnili pouze čtyři kurzisté, ohlasy byly              
nad očekávání dobré. Zbývající tři víkendy proběhnou v listopadu 2019 a v únoru a květnu 2020, již                 
pod hlavičkou Vzdělávacího institutu ETS, z.ú. 
Ve školním roce 2019/20 chceme během čtyř víkendů Visible Music Weekends m.j. mapovat zájem              
o takto pojatý studijní program. Pokud se zájem potvrdí, zvažujeme ve spolupráci s VMC otevřít               
roční neakreditovaný kurz ve školním roce 2020/21. Rámcově uvažujeme o cca 10 víkendových             
setkáních, která prohloubí témata, probíraná během Visible Music Weekends. Ukáže-li se           
dostatečný zájem o obor, jsme připraveni v dalších letech připravit standardní akreditovaný studijní             
program VOŠ. Plánujeme znovu uspořádat týdenní hudební camp Visible Music Week v létě 2020. 

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 (v tomto šk. roce např. kurzy                  
biblické interpretace v CB Hranice n.M. nebo kurz o službě starších v KS Jeseník). 
Z rozvrhu měli ve sledovaném období lidé zájem typicky o některé pastorační kurzy (Manželství a               
rodina, Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty), ale také o kurzy biblické či teologické (misiologie,              
homiletika). Zdá se, že zvolená forma se osvědčuje: jednak otevírat veřejnosti vhodné kurzy z              
rozvrhu školy, jednak nabízet „výjezdní" varianty těchto předmětů pro sbory či senioráty, resp.             
reagovat na poptávku církve; a v místech 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). 

Kurz Bible v kostce je online kurz, učitelem částečně doprovázený, věnovaný základním biblickým             
znalostem a čtenářským, interpretačním dovednostem. V tomto školním roce se do kurzu nikdo             
nezapojil. Docházíme k závěru, že důvodem je pravděpodobně existence jiných, atraktivnějších           
online nástrojů biblického a teologického vzdělávání. Čtyři z osmi původně plánovaných modulů            
jsou funkční a nadále zůstávají v nabídce ETS. Kurz ale nebudeme nadále aktivně propagovat. 

Původně připravený koncept studijního programu Výchova politiků v Čechách byl definitivně           
opuštěn. V průběhu roku proběhly neformální kontakty s bývalým senátorem Liborem Michálkem.            
Aktuálně promýšlíme nový koncept mnohem šířeji pojatého kurzu s pracovním názvem Akademie            
pro veřejnou službu. Kurz však s velkou pravděpodobností nebude nabídnut dříve než v září 2021. 

Kurz Duchovní vedení dětí nebyl již druhý školní rok otevřen. S ukončením spolupráce s Terezou               
Ráchel Bícovou v červnu 2019 byl tento kurz stažen z nabídky ETS. 
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Pastorační poradna 
Projekt Pastorační a psychologická poradna běží na ETS od roku 2010, za tu dobu prošly její péčí 
desítky klientů s nejrůznějšími problémy z řad studentů ETS, křesťanů z různých církví i klientů z 
prostředí mimo církev. Ve školním roce 2018/19 poradna nadále nabízela individuální i párovou 
terapii a poradenství klientům, převážně (ale ne výlučně) z křesťanského prostředí, vždy na základě 
vzájemné dohody mezi konkrétním pracovníkem poradny a klientem. Setkání jsou nabízena za 
dohodnutý poplatek. 
Soňa Třísková poskytovala v loňském školním roce péči několika individuálním klientům, u většiny 
se jedná o dlouhodobou terapii. Pracuje v duchu systemické terapie. Supervizní dohled nad 
poradnou má Dana Staňková. 
Během roku vyšlo najevo, že zásadní překážkou dalšího rozvoje poradny je dopravní dostupnost 
ETS. Na základě přání klientů se část poradenských setkání S. Třískové uskutečnila v budově 
YMCA v ulici Na Poříčí. 

Vědecká a další tvůrčí činnost 
Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2019 proběhlo v prostorách sboru BJB v Praze 2 na Vinohradech                  
Evangelikální fórum na téma Revitalizace církve. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, stále            
větší počet církvi a sborů umírá nebo se zmenšuje, než kolik jich vzniká a roste. Programový tým                 
EF viděl potřebu vnést do této situace nové impulsy. Hlavním řečníkem EF byl Rev. Dr. Martin                
Robinson, prezident ForMission College. Fórum se připravuje ve spolupráci ETS a ČEA, je vhodné              
pro kazatele nebo křesťany ve vedoucích funkcích a jejich spolupracovníky. Záznam Fóra je k              
dispozici na web. stránkách www.evangelikalniforum.cz. 

V létě 2019 jsme vydali knihu Budete mými svědky od Ing. Daniela Fajfra, M.Th. Kniha je                
zájemcům dispozici elektronicky v PDF, případně je k dispozici k zapůjčení v knihovně ETS.              
Primárně je určena jako studijní materiál předmětu Evangelizace a učednictví, užitek z ní však              
budou mít všichni, kdo se věnují tomuto tématu. Další skripta vzniknou v příštím školním roce. 

ETS je spolu se Sdružením evangelikálních teologů vydavatelem odborného časopisu Theologia           
vitae (www.thv.cz). Ten se věnuje mezioborovému rozhovoru teologie v otázkách praktického           
života a služby. V říjnu 2018 vyšlo číslo, věnované Janu Kalvínovi, v dubnu 2019 pak číslo,                
věnované Křesťanské škole. 

Vzdělávací institut ETS, z.ú. 
Rejstříkový soud v Praze 1 v září 2019 zaregistroval Vzdělávací institut ETS, z. ú. (zapsaný ústav).               
VzI ETS, z. ú. bude do budoucna nositelem odborné akademické činnosti, bude moci lépe vstoupit              
do spolupráce s vysokými školami. Dále bude rozvíjet neakreditovanou vzdělávací činnost. Ve            
školním roce 2018/19 jsme na účet VzI ETS, z.ú. přijali pouze platbu čtyř účastnických poplatků               
Visible Music Weekendu, který proběhl v červenci 2019 a dar Korejského sboru CB ve výši 30 tis.                 
Kč. 

Protože se činnost Vzdělávacího institutu ETS, z.ú. zatím teprve začíná rozvíjet, v letošním roce              
ještě VzI ETS nemá samostatnou Výroční zprávu. Počítáme s tím, že první Výroční zprávu              
připravíme za období školního roku 2019/20. 

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) Výnosy (v tis. Kč) 

Materiál, cestovné, služby 555 Školné 382 

Energie, provoz budovy 657 Dotace MŠMT a ETF UK 1618 

Mzdové náklady 3525 Podpora sborů Církve bratrské 1580 

Ostatní náklady 262 Dárci v ČR 315 

  Dary ze zahraničí 426 

  Projekt OP VVV s VOŠ Prigo 496 

  Kurzovné a poradna 53 

  Pronájmy, ubytování, ostatní 581 

Celkem 4999 celkem 5451 

Hospodářský výsledek 452 
 
ETS-VOŠ uzavřel školní rok se ziskem 452 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek je kladný. Hospodaření školy bylo ovlivněno účastí na projektech OP VVV             
z Evropských strukturálních fondů. V jednom případě jako realizátor projektu, v druhém jako             
partner realizátora VOŠ Prigo. Škola také získala dotaci Ministerstva kultury pro knihovnu, a to za               
účelem zkvalitnění služeb knihovny. Velkým přínosem pro ETS bylo Konferenční usnesení CB v             
květnu 2019, kdy se změnila a podstatně navýšila podpora sborů CB. Díky navýšení příjmů jsme               
mohli vyměnit sedm dosluhujících plynových kotlů (z r. 1998) za nové, a školu kompletně vybavit               
novými počítači. 

Závěr 
V uplynulém školním roce ETS-VOŠ naplňovala své poslání v souladu se zadáním zřizovatele a              
Rady ETS. 

Výroční zprávu schválila dne 4.11.2019 na svém jednání Školská rada ETS. 

Dne 12.11.2019 zprávu projednala správní Rada ETS. 

 

Zprávu sestavil: 

V Praze dne 1. listopadu 2019 Ing. Miloš Poborský 

      ředitel ETS 
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