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Činnost školy
Hlavní činnost naší školy je zaměřena na vzdělávání žáků
v odborné přípravě
v
oborech
Zdravotnický
asistent
a Ošetřovatel. Ve vzdělávání žáků se klade důraz také
na osobnostní přípravu a morální postoje nejen v teoretické
rovině, ale i v praktické výuce.
Podle školních vzdělávacích programů vyučujeme oba obory
od září 2009. Obory denní formy studia, pro které jsou školní
vzdělávací programy připraveny, jsou zařazeny v rejstříku škol
pod názvem 53-41-M/01 Zdravotnický asistent a 53-41-H/01
Ošetřovatel.
Od 1. září 2011 jsme zahájili výuku žáků v novém školním
vzdělávacím programu denní formy nástavbového oboru
zapsaného
v rejstříku
škol
pod
názvem
53-41-L/51
Zdravotnický asistent. Tento dvouletý obor je určený pro
absolventy
oboru
Ošetřovatel
ukončeného
závěrečnou
zkouškou s výučním listem. Během uplynulého školního roku
jsme připravili školní vzdělávací program pro večerní formu
nástavbového studia, který jsme nově nabízeli uchazečům o
studium na nový školní rok. Večerní studium je tříleté
s předpokládanou výukou dva dny v týdnu. Vzhledem k tomu,
že se přihlásil malý počet uchazečů, nebylo toto studium
v novém školním roce nakonec zahájeno.
Škola disponuje celkem čtyřmi kmenovými třídami
s povolenou kapacitou 200 žáků. Kromě tříd kmenových
vyučujeme také ve dvou odborných učebnách ošetřovatelství,
v tělocvičně, v učebně informačních a komunikačních
technologií (dále jen ICT) a v tzv. relaxační učebně, určené ke
skupinové výuce. Žáci mají k dispozici 15 počítačů v učebně
ICT a dalších 6 počítačů ve třídách; všechny počítače
mají neomezené připojení na internet. Žáci mohou využívat
také scanner a kopírovací přístroj. K hodinám tělocviku
využíváme přírodního hřiště v Mariánském údolí a také
tělocvičnu s nářadím v Sokolovně.
Stravování žáků škola
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zajišťuje v nedaleké jídelně ZŠ Holzova, pitný režim nabízíme
formou automatů na vodu a teplé nápoje v budově školy.
Naše škola průběžně zlepšuje podmínky pro zkvalitnění
výuky.
Ve školní
budově byla
dokončena
instalace
strukturované kabeláže a nyní je datová zásuvka již v každé
učebně a v každém kabinetě (mimo sborovnu umístěnou
v přízemí). Pro výuku slouží kromě ICT také dva vizualizéry,
Meotary v každé třídě, interaktivní tabule, DVD a video
přehrávač. Rozvoj ICT klade zvýšené požadavky na znalosti
učitelů, kteří v rámci projektu OPVK „Zavádění efektivních
metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových
informací na středních zdravotnických školách“ vytvářeli
v programu moodle učební materiály pro žáky.
Počet žáků
Počet žáků podle oborů a celkem

53-41-M/01 zdravotnický asistent
53-41-H/01 ošetřovatel
53-41-L/51 zdravotnický asistent
nástavba denní
Celkem

72
46
23
141
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Výsledky vzdělávání
Prospěch

počet žáků s vyznamenáním
počet žáků, kteří prospěli
počet žáků, kteří neprospěli
počet neklasifikovaných žáků
průměrný prospěch

8
97
8
3
2,59

Přehled absence

Celkem
průměr na žáka
Omluvená
průměr na žáka
Neomluvená
průměr na žáka

4

11352 hod
93,82 hod
11074 hod
91,52 hod
278 hod
2,3 hod
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Výchovná opatření

důtka ředitelky školy
podmínečné vyloučení
pochvala ředitelky školy

6
2
10

Přijímací řízení
Přijímací řízení bylo organizováno podle nových právních
předpisů. Přijímací řízení opět přineslo nárůst administrativy
a zvýšené nároky na finanční prostředky.
Srovnání přijímacího řízení – všechny obory
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Počet přihlášených a přijatých uchazečů podle oborů
Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel:

počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati
přijati po odvolání
odevzdané zápisové lístky
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Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati
přijati po odvolání
odevzdané zápisové lístky

2
38
32
6
2
18
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Obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent – nástavbové studium

počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati

4
24
23
1

Obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent nástavba – večerní
studium:
Z důvodu nedostatečného množství přihlášek ke studiu
se nekonalo přijímací řízení a obor se neotevřel. (viz. Výše)
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Maturitní a závěrečné zkoušky

prospěli s vyznamenání
prospěli
neprospěli
nepřipuštěno ke zkouškám

maturitní zkoušky
závěrečné zkoušky
1/0
5
2
5
2
0
3
0

Maturitní zkoušky se poprvé konaly podle nového zadání a
členily se na část společnou (státní metodicky řízenou
CERMATem) a část profilovou (školní). Organizačně i finančně
jsme maturitní zkoušky hodnotili jako velmi náročné, ale zvládli
jsme je bez technických problémů. Po celou dobu zkoušek byla
v rámci monitorinku přítomna inspektorka ČŠI. Žákyně, které
neprospěly u maturitní zkoušky, opakovaly pouze společnou
část a to během září 2012. Úspěšně ji zvládly dvě žákyně,
ostatní mají možnost ještě ve druhém opravném jarním
termínu 2013 uspět.
Závěrečná zkouška u ošetřovatelů se konala formou
jednotného zadání, což zajistilo srovnání na celostátní úrovni.
Zaměstnanci školy
Na škole bylo zaměstnáno v uplynulém školním roce
19 interních vyučujících, z toho 7 pracovalo na zkrácený
úvazek (včetně ředitelky školy). Externisty jsme ve školním
roce 2011/2012 nezaměstnávali. Na pozici administrativní
pracovnice ve škole pracuje hospodářka. Úklid zajišťuje
úklidová firma Bruco. Z celkového počtu pedagogů vyučovalo
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18 žen a 1 muž. Na konci školního roku odešla jedna vyučující
na mateřskou dovolenou.
Další vzdělávání zaměstnanců
Další
vzdělávání
zaměstnanců
bylo
zaměřeno
na
upevňování odborných a pedagogických dovedností. Všichni
zaměstnanci jsou vždy na začátku školního roku zaškolováni
do změn v evidenčním a informačním systému SAS a školení
PO a BOZP.
Skupina pedagogů se zúčastnila setkání pracovníků
Evangelické akademie, kterou Synodní rada (zřizovatel) pořádá
již tradičně v rekreačním středisku v Bělči nad Orlicí. Program
vícedenního setkání byl jako vždy velmi kvalitní a umožnil nám
nejen se dále vzdělávat a předávat si vzájemně cenné
zkušenosti, ale také se v srdečném prostředí příjemně
odreagovat. Tentokrát hlavním programem bylo téma
„Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích“.
Odborné učitelky pokračovali ve vzdělávání a praktickém
využívání tvorby učebních materiálů v prostředí moodle. Tato
vzdělávací aktivita je uskutečňována již druhým rokem v rámci
projektu ze strukturálních fondů ve spolupráci s FIMU v Brně a
Jihomoravským krajem.
V projektu OPVK „Nadregionální síť SZŠ“ odborné učitelky
absolvovaly týdenní intenzivní vzdělávání nad odbornými
tématy, který připravily sestry z FN USA v Brně, Pekařská ul.
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Přehled vzdělávacích aktivit v rámci DVPP
Název aktivity

Počet
zúčastněných

PO+BOZP

19

Evidenční systém SAS

19

Projekt FN – odborné učitelky

10

Komunikační dovednosti- video-trénink
Čtením a psaním ke kritickému myšlení

1
10

Seminář pro vedoucí pracovníky

3

Projekt „moodle“

9

Seminář k maturitní zkoušce

8

Magisterské studium ošetřovatelství

1

Celoživotní vzdělávání - studium AJ

1

Celoživotní vzdělávání - pedagogické

1

Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ

1

Konference ředitelů církevních škol

1

Seminář pro metodiky prevence

1

Seminář pro výchovné poradce

1

Práce spirituálky ve školním roce 2011/2012 :
Na začátek školního roku 2. září jsme měli společné
bohoslužby s VOŠ EA v Brně v Červeném kostele. Bohoslužby
jsme vedly spolu se spirituálem VOŠ Martou Židkovou.
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Adventní bohoslužby 29. listopadu připravil evangelický farář
z Klobouk u Brna Luděk Korpa. Velikonoční bohoslužby 3.
dubna a bohoslužby na závěr školního roku 13. června opět
připravila a vedla farářka Marta Židková. Školní bohoslužby se
konají v kostele sv. Jiljí, který nám ochotně půjčuje
římskokatolická farnost v Brně Líšni. Sbírky ze školních
bohoslužeb jsou určeny na charitativní účely a potřeby farnosti.
Na podzim 20. října se v naší škole konaly oslavy
dvacátého výročí Evangelické akademie v Brně. V dopoledním
programu vystoupili tři bývalí studenti naší školy, kteří
v současné době pracují ve zdravotnictví na specializovaných
pracovištích. Odpoledne jsme měli spolu s VOŠ slavnostní
bohoslužby v Červeném kostele. Kázal farář Pavel Kašpar,
náměstek synodního seniora s určením pro EA. Při
bohoslužbách obdržela bývalá ředitelka a zakladatelka EA
v Brně Jana Slámová z rukou synodního seniora Joela Rumla
medaili vděčnosti.
Na vánoční besídku učitelé pro studenty nacvičili hru od
Evy Kejřové Vánoce na planetě Soligraán. Společně jsme pak
zazpívali několik koled, pomodlili se a rozešli se.
Ve čtvrtek 29. března proběhl už potřetí v naší škole
Polévkový den zaměřený na Právo a bezpráví. Přednášel nám
právník František Čunderlík a sociální pracovnice z Charity,
Věra Sosnarová, která strávila čtyřicet let v sovětském gulagu.
Zástupci policie učili naše studenty základy sebeobrany.
Opět jsme uspořádali pro naše studenty výchovný
koncert duchovní hudby ve spolupráci s Konzervatoří EA
v Olomouci. Koncert proběhl 13. dubna v kostele sv. Jiljí.
Se studenty a učiteli vedu průběžně pastýřské
rozhovory a do evangelického časopisu Český bratr přispívám
články o školách EA.

Mgr. Romana Špačková, školní spirituálka
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Hodnocení minimálního preventivního programu
za školní rok 2011/ 2012
Tento školní rok bych hodnotila jako „klasický“ se všemi
radostmi i starostmi.
Problémy:
Nejproblémovější byly vztahy mezi studenty, především
slovní a jinak vulgární ataky (třídy A1, OŠ1 a OŠ3), slovní
napadání s rasovým podtextem (třída A1) nebo vulgární nápisy
na skřínkách (OŠ1).
Dále se řešil problém ztráty peněz (třída OŠ1),
sebepoškozování (třída A1) dokonce i fyzické (nepodložené)
násilí na naší žákyni (údajně ze strany jejího přítele).
Co se dařilo:
Zejména spolupráce mezi vedením školy, metodikem
prevence a třídními učiteli (mnoho problémů řešeno společně)
a také spolupráce s rodiči (Ze strany rodičů vnímán ochotnější
a konstruktivnější přístup) Dozory na chodbách (opuštění
budovy o přestávkách). Zvýšený zájem žáků o celospolečenské
dění (zájezd do Osvětimi, kladné hodnocení a výtvarné výstupy
k polévkovému dni, návštěva Muzea rómské kultury, návštěva
krajského úřadu Jihomoravského kraje, aktivita v diskusních
hodinách atd.).
Mgr. Ludmila Hadlačová, metodik prevence

Výchovné poradenství
Funkci výchovného poradce zastávala ředitelka školy. Na
začátku školního roku zmapovala žáky s poruchami učení
a chování. Na poradě učitelů byl pravidelně řešen individuální
přístup k těmto žákům. V listopadu připravila pro žáky

13

Výroční zpráva 2011/2012

končících ročníků konzultaci týkající se maturit a závěrečných
zkoušek. Poměrně často spolu s metodikem prevence jsme
jednali s rodiči o problematice vysoké absence některých
žáků ve vyučování.
Ve spolupráci s kurátorem oddělení OSPOD Magistrátu
města Brna jsme se snažili pomoci ve studiu dívce za sociálně
problematického prostředí, což se nakonec nepodařilo a
žákyně opustila školu. Podobně jsme také řešili problém žáka,
který nakonec přestoupil na jinou školu ve vzdáleném městě.
I tento případ měl kořeny v sociální oblasti a byl konzultován
ve spolupráci s výchovným poradcem oné školy. Podle
průběžných zpráv se žákovi v novém prostředí daří.
V tomto školním roce jsme také připravili pro dvě
žákyně na základě doporučení speciálně pedagogického
centra a pedagogicko psychologické poradny individuální
vzdělávací programy.
Mgr. Hana Svobodová, Ředitelka školy

Realizované projekty
Partnerské projekty
Odborné učitelky pokračovaly v účasti na v projektu FI MU
v Brně s názvem „Efektivní výuka na SZŠ“. V rámci tohoto
projektu vyučující odborných předmětů pokračovaly ve tvorbě
výukových materiálů v prostředí moodel. V této fázi projektu
byly materiály již také využívány ve výuce, v domácí přípravě
žáků a také v testování a hodnocení žáků.
Projekt v červnu skončil závěrečným dvoudenním workshopem,
na kterém byl kromě zhodnocení tříleté práce představen
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inovovaný program moodle a jeho využití v pětiletém období
tzv. udržení projektu.
V průběhu školního roku byl realizován další partnerský
tříletý projekt s FN USA Pekařská v Brně. Projekt je zaměřen
na zkvalitnění výuky na SZŠ a spolupráci při praktickém
vyučování. V rámci tohoto projektu žáci absolvovali praktické
vyučování v nemocnici, odborné semináře, exkurze, psali
odborné projekty, zúčastnili se týdenního kurzu první pomoci
v terénu a ve druhém pololetí měla jedna třída obohacenou
výuku anglického jazyka o hodiny odborné angličtiny. Odborné
učitelky se zúčastnily týdenního soustředění celé řady
odborných akreditovaných seminářů, na nichž přednášeli
odborníci z praxe. Škola je díky projektu vybavena modely do
odborné učebny ošetřovatelství, anatomickými obrazy a ještě
čekáme na nové ochranné oděvy na praxi.
Zdravotnické výcvikové soustředění
Studenti třetího ročníku se v dubnu 2012 zúčastnili
týdenního zdravotnického výcvikového soustředění na téma
Péče o pacienta v akutním stavu. Akce se konala pod záštitou
Fakultní nemocnice u sv. Anny v rámci projektu Nadregionální
síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a
praxe a zúčastnilo se jí pět zdravotnických škol z celého kraje.
Studenti měli možnost vyslechnout řadu zajímavých přednášek
z různých oborů zdravotnictví a vyzkoušet si praktický nácvik
první pomoci na modelových situacích v učebnách i v terénu.
Během výcvikového pobytu studenti porovnávali své znalosti s
kolegy z jiných škol, což je motivovalo k lepším výkonům.
Sami pobyt hodnotili jako velmi poučný a přínosný.
Projekt Jihomoravského kraje „Do světa“
„Multikulturní jazyková dílna v Dolním Rakousku
V rámci projektu se třicet studentů Střední zdravotnické
školy Evangelické akademie zúčastnilo začátkem října 2011
jazykového pobytu ve městě Bärnkopf v Rakousku.
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Studenti byli ubytováni po skupinkách v soukromých
penzionech. Při každodenní komunikaci s hostiteli museli
používat cizí jazyk, což studentům pomohlo v počátcích
k překonání strachu z cizího prostředí a navazování kontaktu
s místními obyvateli.
Každý den vždy od 8:30 do 11:45 probíhala výuka cizího
jazyka zajištěná dvěma vyučujícími ze školy a anglickým
lektorem, kterého škola při této příležitosti oslovila. Studenti
pracovali ve skupinách i individuálně na zadaných úkolech a
následně své výsledky prezentovali ostatním. Výuka byla
z velké části interaktivní, aby motivovala studenty ke
komunikaci v cizím jazyce.
V odpoledních hodinách pracovali samostatně na závěrečných
projektech, jejichž cílem bylo motivovat studenty ke
komunikaci v cizím jazyce. Studenti v rámci práce oslovovali
místní obyvatele, ptali se jich na otázky nebo jim dávali různé
jednoduché úkoly. Výsledky následně zpracovali do prezentace,
kterou představili v závěru pobytu ostatním studentům i
vyučujícím.
Akce v rámci odpoledního programu
- procházka k jezeru Schlesingerteich
- prohlídka přírodní zajímavosti Opfersteine
- prohlídka kostela Nanebevzetí panny Marie, Zwettl
- prohlídka nemocnice Ladnesklinikum Waldviertel Zwettl
- návštěva kláštera ve Zwettlu
- prohlídka muzea Hozlhacker, Bärnkopf
- výlet do Bärenwaldu, Arbesbach
- návštěva Mauthausenu
- prohlídka náměstí s renesančními domy ve Slavonicích
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Závěr
Jazykový pobyt byl pro studenty velkým přínosem.
Během pobytu si studenti výrazně zlepšili komunikační
schopnosti v německém i anglickém jazyce, rozšířili si slovní
zásobu a upevnili gramatické znalosti. Sami si vyzkoušeli, jak
ovládají daný jazyk v praxi při komunikaci s rodilými mluvčími.
Během pobytu byli vedeni k aktivnímu používání cizího jazyka.
Zdokonalili si schopnost spolupráce i samostatného úsudku.
Návštěva nemocnice studenty obohatila o nové
poznatky a zkušenosti v oboru. Měli možnost prohlédnout si
některá oddělení, dozvěděli se různé informace o jejich
vybavení a způsobu fungování.
Nadační fond pro podporu církevního školství
I v letošním školním roce jsme mohli čerpat finanční
příspěvek z NFPCŠ. Tentokrát jsme dostali finanční příspěvek
na zakoupení nových židlí do odborné učebny ošetřovatelství.
Projekt Peníze EU středním školám
Od července 2012 se na naší škole „rozběhl“ projekt MŠMT
z fondů OPVK, který jsme nazvali „Inovace výuky na
Evangelické akademii“ a zkráceně mu říkáme „šablony“.
Projekt má za cíl inovovat výuku ve školou vybraných
oblastech. V souvislosti a pro podporou především maturitních
předmětů. Učitelé tak budou tvořit nové výukové materiály pro
podporu čtenářské a jazykové gramotnosti, matematických
dovedností a materiály s využitím ICT. V rámci projektu škola
vybaví třídy novou technikou s využitím interaktivity. Učitelé
cizích jazyků a matematiky se zúčastní akreditovaných
seminářů.
Mgr. Hana Svobodová
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Praxe studentů
Praktické vyučování ve školním roce 2011/2012 probíhalo
na našich osvědčených pracovištích, tj. FN USA – DRO,
odd. B, C a D dále na MOÚ Žlutý kopec, odd. CHK a KOA, ÚSP
pro TPM, ELIPS, VN Zábrdovice – INT odd. B, FN Brno – Dětská
nemocnice, neurologie, pracoviště ve FN USA – I. CHK odd.
40,44 i FN USA - II. CHK odd. 8, 9.
V průběhu celého školního roku nedocházelo k žádným
nedorozuměním ani stížnostem z žádné ze zúčastněných stran,
naopak,
praktické
vyučování
probíhalo
k
vzájemné
spokojenosti.
Závěrečné zkoušky se konaly ve FN USA – II. CHK, odd.
9/ DRO – odd. D.
Maturitní zkouška probíhala v prostorách VN – INT odd.
B/ MOÚ – Chirurgická klinika.
Mgr. Ludmila Sapáková
vedoucí učitelka praktického vyučování
Informační systém školy
V uplynulém školním roce jsme pokračovali s vydáváním
Školního zpravodaje, který je určen především pro žáky
a jejich rodiče. Jeho obsahem je přehled připravovaných
a uskutečněných aktivit, jejich stručné hodnocení a informace
o průběhu maturit, přijímacího řízení atp. V průběhu školního
roku 2011/2012 byla již tradičně vydána tři čísla školního
zpravodaje.
V rámci projektu „Zavádění efektivních metod výuky
s využitím digitálních medicínských obrazových informací na
středních zdravotnických školách“ ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou a zdravotnickými školami na Merhautově a na
Grohově ulici v Brně proběhly čtyři semináře učitelů (dva
výukové v naší škole listopad 2011 a leden 2012 a dva
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společné září 2011, červen 2012). Dále bylo do každé učebny
nainstalováno kompletní PC pracoviště (celkem šest) a jeden
dataprojektor do odborné učebny (zdravotnických předmětů)
Na tři z těchto pracovišť byl instalován software TOMCON
(umožňující
plnohodnotné
zpracovávání
medicínských
digitálních
obrazových
studií
–
odpovídá
vybavení
na odborných pracovištích v nemocnicích)
Letos byla také dokončena přípravná část projektu na serveru
Masarykovy univerzity moodle.medimed.cz.
V jarní a podzimní fázi proběhlo testování projektu na
moodle.medimed.cz studenty školy, postupně byli zařazeni
všichni, a to jak ve škole (v učebně PC a na pracovištích
v ostatních učebnách) tak při domácí přípravě.
V rámci počítačové gramotnosti učitelů proběhla školení:
U nových vyučujících zaměřeno především na školní síť a
ovládání technického vybavení (srpen a září 2012), u všech
vyučujících pak zpracování ŠVP, práce se styly v textovém
editoru (leden 2012).
Technika:
Kromě běžné údržby se nic nepořizovalo.
Výraznější změnou je snad jen navýšení rychlosti připojení
školy k internetu na výsledných 7/7 Mbps.
Knihovna
Školní knihovna Evangelické akademie je malá příruční
knihovna obsahující beletrii, odbornou literaturou, časopisy
a práce studentů. Fond knihovny odpovídá studovaným
předmětům ve zdravotnických oborech a je k dispozici
studentům k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Knihovna
tak umožňuje snadný a rychlý přístup k vybrané studijní
literatuře. Výpůjční protokol je veden pomocí lístkové
kartotéky. Na chodbě je umístěna nástěnka, která pravidelně
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a přehledně informuje studenty i vyučující o novinkách
v knižním fondu.
Fond školní knihovny je dále rozšiřován. Po vytvoření
základního fondu klasické literatury se snažíme (s ohledem na
finanční možnosti školy) nakupovat novinky a reagovat na
nové autory a tituly české i světové literatury.
V tomto školním roce se do odborné knihovny
přikoupily odborné publikace zejména do ošetřovatelství a
psychologie, především z nakladatelství Grada.
Pravidelně se odebíralo 5 odborných časopisů:
 Sestra
 Florence
 Diagnóza v ošetřovatelství
 Ošetřovatelská péče
 Psychologie
Mezi 1. a 2. patrem je i nadále umístěna skříňka, kde
jsou volně k dispozici odborné letáky či publikace a stará čísla
odebíraných časopisů.
Nově byl na intranetu školy umístěn seznam odborné
literatury ve formátu pdf. V měsíci červnu proběhla úspěšně
burza použitých učebnic pro stávající i nové žáky.
Publikace odborné knihovny nejvíce využívají odborné
učitelky a žáci vyšších ročníků. Největší zájem je o nově
koupené publikace z oblasti psychologie.
Mgr. Radka Matějková
Fond školní knihovny je rozšiřován s ohledem na
finanční možnosti školy. Dosud vytvořený fond klasické
literatury je nyní častěji využíván v souvislosti s novou
podobou ústní zkoušky společné části MZ. Nakupovány jsou i
tituly přitažlivé pro studenty nematuritního studia.
PhDr. Radka Štelclová
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Divadelní představení pro studenty a zaměstnance školy
19. 10. 2011
29. 11. 2011
23. 2. 2012
9. 5. 2012

Scapinova šibalství
Národní divadlo Brno
Skleněný zvěřinec
Buranteatr Brno
Povídky z jedné a druhé kapsy
Polárka
Manon Lescaut
Národní divadlo Brno
Studentská rada

Studentská rada, jako poradní orgán školy, se scházela
průběžně k projednání studijních a provozních záležitostí.
Řešily se např. tyto věci: příprava maturitních a závěrečných
zkoušek, pořádek v budově školy, vybavení tříd včetně
hygienického zázemí školy, příprava a realizace školního plesu,
příprava vánoční besídky, využívání informačního systému
školy SAS, komunikační problémy mezi některými žáky atd.
Spolupráce s ostatními organizacemi a mimoškolní
aktivity
Aktivity v září a v říjnu 2011
2. 9. bohoslužby v Červeném kostele
Na slavnostním zahájení školního roku jsme přivítali především
studenty prvního ročníku. V rámci bohoslužby proběhla
charitativní sbírka, jejíž výtěžek byl věnován středisku Diakonie
ČCE Brno.
5. – 6. 9. A1, OŠ1 adaptační pobyt
Studenti třídy A1 absolvovali seznamovací aktivity na táborové
základně Severka v Buchlovicích. Třída OŠ1 podnikla turistické
výlety do Mariánského údolí a na hrad Veveří.
9. 9. fotografování všech tříd
20. 9. A2 Srdíčkový den
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Charitativní sbírka organizovaná občanským sdružením Život
dětem směřovala tentokrát na pomoc těžce handicapovaným
dětem závislým na domácí péči.
29. 9. – 5. 10. projekt Do světa
Během pobytu v Dolním Rakousku zdokonalovali studenti své
znalosti cizích jazyků formou interaktivní výuky, samostatné
práce na projektech i kontakty s rodilými mluvčími.
6. 10. SRPŠ a třídní schůzky
Na schůzi SRPŠ se uskutečnila mj. volba zástupců rodičů do
Školské rady (zvolen p. Roman Brenner) a SRPŠ (p. Šárka
Belková).
10. – 12. 10. NA1, A3, OŠ2 setkání žáků a učitelů škol
Evangelické akademie v Bělči
K 20. výročí založení EA proběhlo třídenní setkání zástupců
studentů a pedagogů škol EA v Bělči. Program tvořily
prezentace jednotlivých škol, přednášky, diskuse, společné
zpívání i venkovní aktivity.
19. 10. návštěva divadelního představení Scapinova šibalství v
Národním divadle Brno
20. 10. projektový den v rámci oslav 20. výročí zahájení
činnosti škol EA v Brně
Akce začala na SZŠ EA přednáškovým blokem našich
absolventů, kteří pracují na specializovaných pracovištích:
Sabina Nedomová na 2. chirurgické klinice FN USA, Filip Čáp
v Národním tkáňovém centru a Olga Provaznyk na dětském
oddělení Neurologické kliniky FN Motol.
Oslavy pokračovaly společným programem v tělocvičně, jehož
vrcholem bylo překvapení: velký narozeninový dort, na kterém
každý učitel zapálil symbolickou svíčku.
Zdařilá oslava byla zakončena slavnostní bohoslužbou
v Červeném kostele a následným posezením na VOŠ EA.
24. 10. A4, OŠ3 přednáška v rámci projektu s FN USA
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Studenti
absolventského
ročníku
věnovanou problematice neurologie.
25. 10. A2, A4 festival Moje 20.
Dokument o osudech našich
doplněn zajímavou besedou
pilotem a bývalým plukovníkem

vyslechli

přednášku

století
válečných letců v Anglii byl
s přímým účastníkem bojů,
Emilem Bočkem.

Aktivity od listopadu 2011 do poloviny ledna 2012
3. 11. A4 + OŠ3 stužkovací večírek
Slavnostní stužkování studentů absolventských ročníků
proběhlo v restauraci Thalie. Příjemným oživením večera byla
vtipná tombola.
9. 11. A3 přednáška v Diecézním muzeu na Petrově
Zajímavá prezentace byla věnována porovnání
symbolů judaismu, křesťanství a islámu.

zásad

a

10. 11. klasifikační porada za 1. čtvrtletí
24. 11. A1 + NA1 přednáška v rámci projektu s FN USA
na téma Bazální stimulacev praxi
24. 11. hovorové hodiny
V hovorových hodinách s vyučujícími a vedením školy měli
rodiče i další zákonní zástupci možnost probrat výsledky
studentů za 1. čtvrtletí, konzultovat případné problémy a
způsoby jejich řešení.
25. – 26. 11. Veletrh SŠ
SZŠ EA se jako každoročně prezentovala na brněnském
výstavišti, na organizačním zabezpečení akce se podíleli
studenti třídy A3.
29. 11. Adventní bohoslužby v kostele sv. Jiljí
Adventní bohoslužby vedl pan farář Luděk Korpa, výtěžek
finanční sbírky byl věnován středisku Diakonie Arkénie
v Brumovicích.

23

Výroční zpráva 2011/2012

29. 11. představení Skleněný zvěřinec v divadle Buranteatr
Drama o problémech mezilidských vztahů a křehkosti psychiky
člověka bylo skutečně silným zážitkem.
2. 12. A2 + OŠ2 přednáška v rámci projektu s FN USA
na téma Léčba bolesti
12. 12. A4 + OŠ3 přednáška v rámci projektu s FN USA
na téma Úvod do neurologie II
15. 12. Den otevřených dveří
Do zabezpečení Dne otevřených dveří na SZŠ EA se zapojili
studenti třídy OŠ2.
22. 12. Vánoční besídka
Po předvánočním posezení jednotlivých tříd následoval
společný program zpestřený tentokrát představením Vánoce na
planetě Soligrán v podání členů pedagogického sboru.
23. 12 – 2. 1. vánoční prázdniny
5. 1. OŠ3 exkurze na Transfuzní stanici
5. 1. A2 + OŠ2 přednáška v rámci projektu s FN USA
na téma Hojení ran
6. 1. OŠ3 exkurze na Zdravotní záchrannou službu
9. 1. A4 + OŠ3 přednáška v rámci projektu s FN USA
na téma Úvod do psychiatrie
11. 1. městské kolo Středoškolských her ve florbalu
Naši florbalisté sice nepostoupili, ale v kvalifikační skupině
se umístili na 2. místě.
12. 1. A4 exkurze v rámci projektu s FN USA zaměřená
na robotické operace
Akce školy od února do dubna 2012
2. 2.
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13. 2. A4, OŠ3 přednáška v rámci projektu s FN USA věnovaná
problematice psychiatrie (návaznost na Úvod do
psychiatrie)
17. 2. A2 přednáška na téma Novinky v neodkladné resuscitaci
21. 2. A1, OŠ1, A2, OŠ2 přednášky zástupců Policie ČR o
právní odpovědnosti nezletilých
22. 2. A2 návštěva Muzea romské kultury, vzdělávací program
Příběh Romů
23. 2. představení Povídky z jedné a druhé kapsy v divadle
Polárka
Dramatizace známých Čapkových povídek byla velmi
zdařilá.
1. 3. A3 Studio Lávka
V rámci osvědčeného programu Rádio si studenti vyzkoušeli
práci v médiích a vytvořili půlhodinový rozhlasový pořad.
2. 3.

A2 exkurze na Zdravotní záchrannou službu
OŠ2 exkurze v Pečovatelské službě Vinohrady

5. 3.

NA1, A4, OŠ3 přednáška na téma Zdravotní prevence
karcinomu prsu
Sdružení Mamma HELP připravilo velmi zajímavou
přednášku vycházející z vlastních zkušeností pacientek
s tímto nádorovým onemocněním.

7. 3.

A2 exkurze do Transfuzní a tkáňové banky FN Bohunice
A3, OŠ3 přednáška v rámci projektu s FN USA na téma
Domácí péče

9. 3.

OŠ2 exkurze do Hospicu sv. Alžběty na Kamenné ul.

15., 19. a 22. 3. A3, NA1, A2 přednáška společnosti Starstedt
v rámci projektu s FN USA na téma Odběry biologického
materiálu

25

Výroční zpráva 2011/2012

19. 3. OŠ2, OŠ3 návštěva Muzea romské kultury, program
Holocaust
21. 3. A4 exkurze na oddělení Urgentního příjmu FN USA
22. 3. A4 exkurze do Psychiatrické léčebny v Černovicích
OŠ1 účast na studentské konferenci věnované
problematickým jevům současného životního stylu
26. 3. OŠ1, OŠ2 Srdíčkový den
Výtěžek sbírky organizované sdružením Život dětem
směřoval tentokrát na pomoc zdravotně postiženým
dětem.
27. 3. zájezd do Osvětimi
Návštěvou jednoho z nejznámějších koncentračních
táborů si studenti připomněli hrůznost holocaustu a
nacistické ideologie.
Ostatní studenti navštívili filmové představení Pod
sluncem tma uvedené v rámci festivalu Jeden svět.
29. 3. projektový den školy na téma Právo a bezpráví
V bohatém programu všechny zaujalo působivé vyprávění
paní Věry Sosnarové, pamětnice sovětského gulagu i
zástupkyň společnosti Magdala, která pomáhá obětem
obchodování s lidmi a nucené prostituce. Studenti získali
také informace o vývoji lidských a občanských práv (Mgr.
František Čunderlík, MBA), o činnosti Řádu maltézských
rytířů pomáhajícího seniorům (Bc. Markéta Studená).
Zájemci prošli krátkým kurzem sebeobrany (příslušníci
Jednotky rychlého nasazení PČR). Vše doplňovaly
kreativní dílny, doprovodný film a tradiční setkání u
polévek, kterým škola každoročně připomíná výdej
polévek
chudým
dětem
organizovaný
sestrami
Boromejkami a hraběnkou Belcredi v době meziválečné
krize.
3. 4.
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Bohoslužby v kostele sv. Jiljí vedla Mgr. Marta Židková,
spirituálka VOŠ EA
11. 4. A1, OŠ1 přednáška Marie Medkové o různých formách
práce s evangelickou mládeží
3. 4.

výchovný koncert v kostele sv. Jiljí
Studenti Konzervatoře EA v Olomouci připravili spolu se
svými učiteli velmi pěkné vystoupení zpestřené
povídáním o jednotlivých nástrojích, hudebních stylech a
skladatelích, které na koncertu prezentovali.

17. 4. A2 exkurze do Muzea soudního lékařství
19. 4. hovorové hodiny
23. – 27. 4. A3 týdenní kurz v Beskydech v rámci projektu s FN
USA
Studenti pěti zdravotnických škol Jihomoravského kraje
absolvovali pětidenní sérii přednášek věnovaných
problematice první pomoci.
25. 4. A4 vysvědčení
26. – 27. 4. A4 praktická maturitní zkouška
3. 5.

představení Manon Lescaut v divadle Polárka

16. 5. NA1 Květinkový den pořádaný sdružením Mamma HELP
31. 5. NA1, A3, OŠ2 nástup na souvislou měsíční praxi
Další aktivity školy ve školním roce 2011/2012
Předmětové exkurze
25. 10.

třída A2+A4, festival Moje 20. století, film a beseda
s válečným pilotem v Anglii plk. Emilem Bočkem
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9. 11.
22. 2.
19. 3.
27. 3.

A3, Diecézní muzeum Petrov, přednáška o světových
náboženstvích
A2, Muzeum romské kultury, program Příběh Romů
OŠ2+OŠ3, Muzeum romské kultury, program
Holocaust
celodenní zájezd do Osvětimi, komentovaná
prohlídka jednoho z nejznámějších koncentračních
táborů 2. světové války (spolu s Mgr. Hadlačovou)

Projektové vyučování ve Studiu Lávka:
1. 3.
5. 6.

program Rádio, A3 + NA1, tvorba ukázky rozhlasového
vysílání
program Pomocné vědy historické, A1, práce
s historickými prameny

Pedagogická praxe Terezy Žáčkové - studentky oboru CJL
na FF MU Brno
V průběhu měsíce ledna 2012 proběhly náslechy a
samostatné vyučování ve třídách A1, A2, A4, NA1.
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Evaluační zpráva z dotazníkového šetření za školní rok
2011/2012.
Druhy dotazníků
Počet tříd, které se šetření
účastnily
Počet odevzdaných dotazníků
od žáků
Počet rodičů, kteří odevzdali
vyplněný dotazník
Počet učitelů, kteří odevzdali
dotazník
Jako s rezervami hodnotili
žáci
rodiče
S úklidem ve škole Ne všichni učitelé
nejsem vždy
zapisují známky do
spokojen
SAS včas

počty
OŠ1, A1, A2
39
18
16

učitelé
Výzdobu školy bych
změnil

Nevyhovuje mi
prostor k ukládání
vlastních věcí ve
škole

Školní zpravodaj
nevídám pokaždé,
když vychází

Učebny fyziky a
chemie by mohly
být vybavenější

Stav hygienických
zařízení mi příliš
nevyhovuje

Společensko vědní
předměty –
částečně spokojen

Do přípravy výuky
se žáci zapojují
částečně

Ne vždy při
vyučování
využíváme
výpočetní
techniku, která je
v učebně

Přírodovědné
předměty –
částečně spokojen

Ne vždy oceňuji
snahu žáků podávat
ve škole, co nejlepší
výkony
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Učitelé do SASU
nezapisují
pravidelně

Mé dítě má i
rezervy (nepracuje
na 100%)

Řada žáků má
potíže
s dodržováním
pravidel

Někteří učitelé učí
jednotvárně

I někteří učitelé
mají potíže
s dodržováním
pravidel

Někteří učitelé
nám neříkají, co od
nás očekávají

Ve srovnání
s ostatními školami
v okolí si naše škola
stojí dobře, ale je
co zlepšovat

Nevyhovuje mi
prostor k ukládání
vlastních věcí ve
škole

Obecný souhrn evaluace za žáky:
V rámci evaluace žáci posuzovali celou školu, všechny
učitele i spolužáky. Dotazník odevzdalo 39 žáků z tříd
OŠ1, A1, A2, kteří se vyjadřovali k:
1. Organizaci školy:
Budova školy je v dobrém stavu
V jejích prostorách se dobře orientuji
Výzdoba školy se mi spíše líbí
S úklidem ve škole nejsem vždy spokojen
Nevyhovuje mi prostor k ukládání vlastních věcí ve
škole
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-

Stav hygienických zařízení mi příliš nevyhovuje
Nábytek naší školy je v dobrém stavu
Ne vždy při vyučování využíváme výpočetní
techniku, která je v učebně
S vybavením v tělocvičně jsem převážně spokojen
Většina učitelů má pochopení pro moje problémy
Někteří učitelé nadržují mým spolužákům
Většina učitelů dodržuje to, co slíbí
Je možné se zapojit do školních projektů
Učitelé vyžadují, abychom spolupracovali
Učitelé mají přehled o tom, co učí
Pravidelně nahlížím do IS školy
Učitelé do SASU nezapisují pravidelně

2. Vztah žák/učitel:
V některých hodinách se nudím
Rodiče se často ptají na mé výsledky ve škole
Rodiče nechodí vždy na třídní schůzky
Rodiče si váží učitelů naší školy
Se spolužáky se většinou uznáváme
Většina učitelů nás respektuje
Spolužáci mi poradí, když potřebuji
Učitelé jsou mi nápomocni při řešení problémů ve
škole
S osobními problémy se obracím jen na některé
učitele
V hodinách se hodně naučím
Snažím se podávat co nejlepší výkon
Někteří učitelé učí jednotvárně
Do diskuze se mohu zapojit v každé hodině
Učitelé nás vedou k samostatnosti
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Škola mi nabízí nové informace
Tresty za nedodržování řádu jsou přiměřené
Někteří učitelé nám neříkají, co od nás očekávají
Rád chodím do této školy
Naše škola má dobré jméno, ve srovnání s ostatními

Obecný souhrn evaluace za učitele:
V rámci evaluace učitelé posuzovali celou školu, všechny
učitele i rodiče svých žáků. Vyjadřovalo se 16
vyučujících k:
1. Organizaci školy:
Budova školy se mi líbí
Výzdobu školy bych změnil
Pracovní zázemí ve škole mi vyhovuje
Učebny fyziky a chemie by mohly být vybavenější
Hygienické zařízení je v dobrém stavu
S didaktickou technikou ve třídách jsem spokojen
Informačních zdrojů je ve škole dostatek
2. Pracovní klima:
Snažím se přistupovat k problémovým žákům
individuálně
Pracovní klima mezi učiteli je dobré
Rodiče žáků mě kontaktují minimálně
Komunikace s vedením školy je bezproblémová
Své finanční ohodnocení hodnotím jako dobré
Většina žáků si mezi sebou pomáhá
Na většinu žáků se mohu spolehnout
Do přípravy výuky se žáci zapojují částečně

-
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Vedení školy podporuje inovace ve výuce
Řada žáků má potíže s dodržováním pravidel
I někteří učitelé mají potíže s dodržováním pravidel
Tresty za nedodržování pravidel jsou přiměřené
Rozvrh hodin mi spíše vyhovuje
Jsem ráda, že pracuji na této škole
Logo školy se mi líbí
Ve srovnání s ostatními školami v okolí si naše škola
stojí dobře, ale je co zlepšovat

Mgr. Ludmila Sapáková

Česká školní inspekce
Termín inspekční činnosti: 13. – 15. únor 2012
Předmět inspekční činnosti:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písm. b)
školského zákona.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona.
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Závěry:










Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do
rejstříku škol a školských zařízení a realizuje výuku
podle ŠVP a učebních plánů (u dobíhajících oborů).
Díky efektivnímu hospodaření s finančními prostředky,
se kterými škola disponovala, dostačovaly k pokrytí
realizace vzdělávacích programů na standardní úrovni.
Předností školy je její spolupráce se sociálními partnery.
Rezervy
má
škola
v oblasti
podpory
rozvoje
komunikačních dovedností žáků, zavádění nových
trendů, pravidelného zařazování vzájemného hodnocení
a sebehodnocení žáků.
Ve škole jsou při přijímání, ukončování i v průběhu
vzdělávání dodržována pravidla pro rovné příležitosti
žáků ve vzdělávání.
Výsledky vzdělávání žáků škola průběžně sleduje,
vzhledem k úrovni přijatých žáků jsou výsledky
vzdělávání
průměrné.
Opatření
přijatá
v oblasti
hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou málo
důsledná, při řešení absencí jsou dosud neúčinná.
Organizace vzdělávání je na standardní úrovni a splňuje
zákonem
stanovené
náležitosti.
Odstranitelným
nedostatkem, který vyžaduje přijetí opatření, je
nejednoznačnost a nepřesnost v realizovaných ŠVP.

Spolupráce s odborovými organizacemi
Zaměstnanci školy nejsou sdruženi v odborové organizaci.
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Činnost Sdružení rodičů a přátel SZŠ
Sdružení pokračovalo ve své činnosti, která se především
týká podpory vzdělávání a mimoškolní činnosti žáků,
organizace školního plesu a zahradní slavnosti na konci
školního roku.
Přehled hospodaření SRPŠ ve školním roce 2011/12

příjmy
zůstatek z roku 09/10
členské příspěvky
vstupenky na ples
výtěžek z tomboly

59 908,91
12 000
18 400
4 800

úrok

3,91

celkem
zůstatek za rok 11/12

výdaje
sladkosti pro žáky
odměny žákům
školní ples
zahradní slavnost

učebnice IKT
oslava 20 let EA
95 112,82 celkem
53 687,82

3 387
5 099
23 824
1 535
3 980
3 600
41 425
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Přehled hospodaření školy za rok 2011/12
příjmy
provozní dotace
Nadační fond
doplňková činnost
úroky na bú
Dotace maturity
kurz zisky
čerpání daň. úspory
„Efektivní výuka“
„Do světa“ JmK

celkem

výdaje
8 016 660,00
22 000,00
26 505,00
614,12
2 160,00
106,80
5 670,00
352 076,20
180 000,00

spotřeba materiálu
spotřeba energie
vodné,stočné
opravy a udržování
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
odvody
náhrada PN
ostatní náklady

8 605 792,12

Poměr výnosů a nákladů
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222 860,15
356 856,83
26 420,18
22 756,00
6 673,00
7 212,00
1 041 950,95
5 150 650,95
1 656 162,00
37 087,00
50 659,01
8 579 287,12
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Výnosy

Náklady
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Stav fondů
sociální fond zaměstnanci
sociální fond studenti
rezervní fond
celkem

535 687,22
165 956,97
1 712 493,74
2 414 137,93

Hospodaření školy za rok 2011 skončilo ziskem
26 505,00 Kč
a to díky příjmům školy z doplňkové činnosti. Tento zisk byl
rozhodnutím rady školské právnické osoby převeden:
do sociálního fondu pro zaměstnance.

V Brně dne 15. října 2012

Mgr. Hana Svobodová
ředitelka školy

Schváleno školskou radou 30. října 2012.
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