
 
A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 
 
Název a IČO:          Střední odborná škola sociální a zdravotnická  –  Evangelická akademie, 00189391 
Adresa:                   Kladská 335, 547 01 Náchod 
Webová adresa:     www.socea.cz 
E-mailová adresa:   sekretariat@socea.cz  
 
2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob: 
 
Dne: 1. 6. 2006 , č.j.:  7362/06-21 
 
 
3) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob: 
 
Dne 1. 7. 2006 
 
 
4) Odloučená pracoviště: 
 
nemáme 
 
 
5) Zřizovatel: 

 
 Českobratrská církev evangelická, IČO 00445 223, Jungmannova 9, Praha 1 
 
 
 
6) Ředitel školy: 
 
Mgr. David Hanuš 
 
 
7) Zástupci ředitele: 
Ing. Jaroslav Regner- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby 
Ing. Jaroslav Regner- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost 
 
 
 
8) Typ školy a školských zařízení: 
 Počet tříd 

k 30. 9.  
2016 

Počet žáků školy 
k 30. 9.  2016 

Přepočtený 
počet žáků na 
třídu podle stavu 
k 30.9.2016 

Přepočtený počet 
pedagogických 
pracovníků 
 k 30. 9.  2016 

Počet žáků na 
přepočtených 
pedagogických 
pracovníků  
k 30. 9.  2016 

Střední odborná škola 6 152 25,33 13,494 11,26 
 
Typ školského zařízení Počet žáků podle stavu  

k 30. 9. 2016 
Přepočtený počet 
pracovníků 

Počet žáků na přepočtený 
počet pracovníků 

Školní jídelna - - - 
Domov mládeže - - - 
Družina - - - 
 



 
B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
 
 
9) OBORY A FORMA STUDIA 
Vyučované obory ve školním roce 
2016/2017 

Kód oboru                                    Forma studia 
(KKOV) 

Sociální činnost 
Ošetřovatel 

75-41-M/01                                     Denní 
 53-41-H/01                                     Denní 

 
 
 
Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá. 
 
 
 
 
 
 
 
C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, 

PRAXI A ZPŮSOBILOSTI: 
 
10)     personální zabezpečení ve škole: 
Pracovníci 
 

k 30.9.2016 
fyzické osoby 

k 30.9.2016 (prům.) 
přep. pracovníci  

K 30.6.2017 
fyzické osoby 

k 30.6.2017 (prům.) 
přep. pracovníci 

Pedagogičtí 15 13,494 15 12,75 
Nepedagogičtí 3 2 3 2 
 
 
 
11)    věková struktura pedagogických pracovníků  celkem k 30.9.2016 

Věk 
 

do 30 let 31- 40 let 41- 50 let 51- 60 let nad 60 let z toho 
důchodci 

 0 3 8 2 2 2 
 
 
 
12)    kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost)  
      k 30.9.2016: 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 
Celkem 15 0 
Z toho ženy 11 0 
 
 
 
13)    stálí a externí pedagogičtí pracovníci  celkem   30.9.20016: 
 stálí pracovníci externí pracovníci 

Celkem 15 0 
Z toho ženy 11 0 
 
 
 
 
 
 
 



 
14)    aprobovanost výuky k 30. 9. 2016 – v %: 

  
Plně kvalifikovaně vyučované předměty 100% 
Má pedagogické vzdělání 100% 

 
 
15)    odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 

1 dohoda o ukončení PP na dobu 
určitou 
2 výpověď podaná 
zaměstnancem 

16)    nově přijatí absolventi učitelského studia    0 
 

17)    nově přijatí absolventi neučitelského studia    0 
 
18)    další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 semináře, stáže       14 viz seznam DVPP 

 
 

D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH 
19) Počet tříd a žáků 

a) počet tříd k 30.9. 2016 6   počet žáků k 30.9. 2016  152            
              

 
Tabulka k 30. 9. 2016 
studijní obor / kód oboru:    Délka studia: ročníky   počet tříd:    počet žáků:  forma studia: 
75-41-M/01 4 roky 1.-4. 5 134 denní 
53-41-H/01 3 roky 1. 1 18 denní 
 
b) průměrný počet žáků na učitele (fyzické osoby): 10,13 
 
 
 
20)    Srovnání se školním rokem 2014/2015: 
 

a) nové obory:    Ošetřovatel 
b) zrušené obory:   0 
c) dobíhající obory:   0 
d) navýšení celkové kapacity školy: 0 
 
21)    Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2017/2018 
 
obor: sociální činnost  počet přihlášených celkem  25    
    počet přijatých     25 
    odevzdalo zápisový lístek   14 
 
obor: ošetřovatel   počet přihlášených celkem  25    
    počet přijatých     25 
    odevzdalo zápisový lístek   15 
 
 
22)    Prospěch žáků na konci  2. pololetí školního roku 2016/2017  

Ročník počet žáků prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl nebo neklasifikován na 
konci II. pololetí 

1. A 31 2 27 2 
1.O 16 1 12 3 
2.A 23 3 19 1 
2.B 21 6 14 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23)    Chování žáků na konci II. pololetí školního roku 2016/2017: 
 
a) vyloučení žáci 
    denní studium: 
ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů 
1. A 0 - - - 
1.B 0 - - - 
2.A 0 - - - 
3.A 0 - - - 
3.B 0 - - - 
4.A 0 - - - 
4.B 0 - - - 
celkem 0 - - - 
 
 
b) hodnocení  chování 
 
Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování 

neuspokojivé 
nehodnoceno 

1. A 30 - 1 - 
1.O 16 - - - 
2.A 23 - - - 
2.B 21 - - - 
3.A 24 - - - 
4.A 29 - 1  
Cekem 143 1 2 - 
 
 
d) zameškané hodiny 
 školní rok 2016/2017 za 2. pololetí 
ročník Počet 

zameškaných 
hodin 

z toho 
neomluvených 

průměrný 
počet 
zameškaných 
hodin na žáka 

1. A 3144 66 101,419 
1.O 1840 19 115,00 
2.A 2075 0 90,217 
2.B 1904 0 90,667 
3.A 2359 5 98,292 
4.A 2129 50 70,967 
 
 
 
 
 

3.A 24 7 17 0 
4.A 30 1 25 4 
Celkem 145 20  114 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24)    Maturitní zkoušky 

 
 
Jaro 2017 
Počet maturujících ze 4.r 2017 Prospělo  
20 9 
Počet opakujících  
12 4 
 
Podzim 2017 
Počet maturujících ze 4.r. 2017 Prospělo  
6 1 
Počet opakujících  
11 5 
 
c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v jarním termínu  2017 :  10 
 
    důvody:  neukončení 4. ročníku   
 
25)    Přijímací řízení na vyšší typ školy: 
 
Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník  o jejich dalším působení, ale 
většina ho neodevzdala, a proto  informace  nelze objektivně podat.  
 
 
E. DALŠÍ INFORMACE: 
26)    Školská rada  
 
Školská rada Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie  
 ve školním roce 2016-2017 jednala dvakrát  a  zabývala se následujícím: 

1. Dne 19. 10. 2016  projednala změny ve školním řádu-schváleno a o výroční zpráve 2015/16 a 
hospodaření za rok 2015-schváleno všemi přítomnými. Dále se zabývala přípravami na výročí založení 
školy (25 let). 

2. Dne 24.1. 2017  školská rada projednala a schválila žádost o podporu z nadačního fondu pro podporu 
církevního školství 30 000,- Kč na nákup lyžařského vybavení pro sociálně slabé žáky. 

 
 

       Mgr. Michal Kitta-předseda školské rady 
 

 
27)    Školní stravování: 
 
v jiné jídelně, kde VOŠstavební a 

SPŠstavební  arch. 
J. Letzela,Náchod, 
Pražská 931 



 
 
28)    Domov mládeže:   
     nemáme- zprostředkováváme 

kapacita, naplněnost   - 
kvalifikace pracovníků DM  - 
z našich žáků je  ubytováno v DM   15  žáků 
 
 
 
29)    Výsledky kontrol   

Kontroly ve školním roce 2016/17 nebyly. 
 

 
30)    Školní a mimoškolní aktivity a vzdělávání pedagogů 

 

SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH 
AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 
 
 
 
Datum Název, stručný popis a cíl aktivity Třída/-y 

podílející se 
na aktivitě 

Zodpovědný 
pedagog 

1.9.2016 Slavnostní bohoslužba k zahájení 
školního roku 2016/2017 

Všechny 
ročníky 

Mgr. M.Bárta 
Pedagogický sbor 

1.9.- 2.9. 
2016 

Seznamovací pobyt, Sněžné  
v Orlických horách, chata Horalka, pro 
studenty nastupující  
do 1. ročníku 

1.A 1.O Mgr. M.Lázňovská 
Mgr. P.Hanušová 
Ing. R.Stryhalová 

12.9. –23.9. 
2016 

Souvislá praxe na odborných 
pracovištích  

4.A, Mgr.V.Stašková 
 

12.9. – 
13.9.2016 

Ústní maturitní zkouška - podzim 4.ročníky Zástupci 
pedagogického sboru 

13.9.2016 Divadelní představení Kytice – 
K.J.Erben, Klicperovo divadlo HK 

3.A Mgr. J.Veverka 

14.9.2016 Sbírka Světluška 2.B Mgr.P.Hanušová 
14.9.2016 CORNY – Středoškolský pohár, 

atletika 
Vybraní žáci PaedDr.Dobýval 

22.9.2016 Přespolní běh, Police nad Metují,  
Na Nebíčku 

Vybraní žáci Mgr. A.Skálová 

27.9.2016 Putování pro děti (pro děti z MŠ, ZŠ a 
stacionářů), pro žáky prvního stupně 
připraveny soutěže. 
Sociálně-výchovný projekt pro děti. 

1.až 3. roč. Pedagogický sbor 

3.10.-
14.10.2016 

Souvislá praxe na odborných 
pracovištích praxí 

 3.A, Mgr.V.Stašková 
 

18.10.2016 Okresní finále – stolní tenis Vybraní žáci PaedDr.Dobýval 
20.10.2016 Přednáška – prevence šikany, 

kyberšikana, trestní odpovědnost (Mgr. 
1.ročníky Mgr. M.Lázňovská 



Eva Prachařová) 
20.10.2016 Konference paliativní medicíny,  

poř. Hospic Anežky České ČK 
3. a 4.roč. 
obor 
pečovatel 

Mgr. P.Hanušová 

3.11.2016 Exkurze - Státní vědecká knihovna, 
Anatomické muzeum – H.K. 

1. ročníky Mgr. Lázňovská 
Mgr. P.Hanušová 

7.11.2016 Liga proti rakovině - prezentace 2.A, 3.A Pedagogický sbor 
8.11.2016 Soutěž středních škol – odbíjená dívek Vybraní žáci PaedDr.Dobýval 
30.11.2016 Den otevřených dveří naší školy Vybraní žáci Pedagogický sbor 
30.11.2016 Oslava 25.výročí naší školy, Kino 

Vesmír 
Celá škola Pedagogický sbor 

13.12.2016 Exkurze – Úřad práce 4.A Mgr. M.Lázňovská 
15.12.2016 Exkurze – Diakonie ČCE středisko 

BETANIE 
1.O Mgr. P.Hanušová 

16.12.2016 Koncert TENSING Žáci školy Pedagogický sbor 
21.12.2016 Exkurze – Hronov, Vánoční čas za dob 

Františka Josefa I., Rodný domek 
A.Jiráska 

1.O Mgr. P.Hanušová 

22.12.2016 Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE Žáci školy Mgr.M.Bárta 
Pedagogický sbor 

8.1.2017 Maturitní ples v Čapkově sále  
v Hronově 

4.A Pedagogický sbor 

23.1.-
3.2.2017 

Souvislá praxe na odborných 
pracovištích 

4.A Mgr.V.Stašková 
 

25.1.2017 Den otevřených dveří naší školy Vybraní žáci Pedagogický sbor 
30.1.-
3.2.2017 

Lyžařský kurz-Strážné-Krkonoše 2.ročník PaedDr.Dobýval 
Ing.J.Regner 
Mgr.D.Hanuš 
Mgr.P.Hanušová 
Mgr. M.Lázňovská 

14.2.2017 Okresní kolo ve florbalu chlapců Vybraní žáci PaedDr.Dobýval 
1.3.2017 Přednáška – Kyberšikana  

(Mgr. Helena Wernischová) 
1.A, 1.O Mgr. M.Lázňovská 

3.3.2017 Soutěž středních škol – florbal dívek Vybraní žáci PaedDr.Dobýval 
8.3.2017 Divadelní představení – Don Quijote 

de la Ancha, Mě.divadlo Dr.J.Čížka 
1.A, 2.A, 
2.B, 3.A 

Mgr. M.Lázňovská 

15.3.2017 Projekt Planeta Země 3000, program: 
„Brazílie – vášnivé srdce Jižní 
Ameriky“. 

1.ročník Mgr. J.Veverka 

16.3.2017 Exkukrze – Divadlo Drak, HK 3.A Mgr. T.Štěpánová 
23.3.2017 Divadelní představení – Čtyři ženy 

Karla IV., Mě.divadlo Dr.J.Čížka 
1.a2.roč Mgr. M.Lázňovská 

5.4.2017 Anglicko-české divadelní představení 
Peter Black 3, Kino Vesmír Náchod 

1.A, 2.A, 
2.B, 3.A 

Mgr. M.Veverková 

6.4.2017 Projektový den-Bangladéš, Diakonie – 
Pečuj doma. 

Všechny 
třídy 

Pedagogický sbor 

11.4.2017 Film – Masaryk, Kino Vesmír Náchod 1.až 3.ročník Pedagogický sbor 
12.4.2017 Velikonoční bohoslužba ve sboru ČCE Žáci školy Mgr.M.Bárta 

Pedagogický sbor 



28.4.2017 Poslední zvonění (rozloučení 4.roč. se 
školou) 

Žáci školy Pedagogický sbor 

2.5.-
4.5.2017 

Státní část maturit – písemné maturitní 
zkoušky 

4.A  Zástupci 
pedagogického sboru 

9.5. – 
11.5.2017 

Praktická maturitní zkouška 4.A 
 

Zástupci 
pedagogického sboru 

17.5.2017 Exkurze – Body the exhibition, 
Neviditelná výstava, Praha 

3.A Mgr. Lázňovská 
Mgr. P.Hanušová 

22.5.-
25.5.2017 

Ústní maturitní zkoušky /společná  
a profilová část/ 

4.A Zástupci 
pedagogického sboru 

22.5.-
2.6.2017 

Souvislá odborná praxe 3.A  Mgr.V.Stašková 

    
    
    
12.6.-
16.6.2017 

Cyklo-turistický kurz – Sněžné 
v Orlických horách, středisko Horalka 

3.A, 1.O PaedDr.Dobýval 
Mgr.Hanuš 
Mgr.Hanušová 
Ing.J.Regner 

13.6.2017 Exkurze – Malá vodní elektrárna 
Hučák, HK 

2.A, 2.B Mgr.M.Lázňovská 
Mgr. M.Vyšatová 

20.6.2017 Pomoc při akci pro klienty, Městské 
středisko soc. služeb Oáza, Nové 
Město n Met. 

2.A Mgr. V.Stašková 

21.6.2017 Přednáška – Netolismus – závislost na 
internetu, (Buryšková) 

3.A Mgr.M.Lázňovská 
 

26.6. – 
27.6.2017 

Školní výlety 1.-3.ročník Třídní učitelé 

28.6.2017 Sportovní den 1.-3.ročník PaedDr.Dobýval 
30.6.2017 Slavnostní zakončení školního roku – 

bohoslužba a předávání vysvědčení 
1.-3.ročník Pedagogický sbor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEZNAM  ABSOLVOVANÝCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ PRO UČITELE VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 
 
 

Datum Vzdělávací program Organizátor Zástupce školy 
21.- Jak učit matematiku na SŠ, Centrum Ing. R.Stryhalová 



23.9.2016 Celostátní setkání učitelů 
matematiky. 

celoživotního 
vzdělávání, Pardubice 

12.10.2016 VIII. odborná konference – 
Závislost a její podoby 

SŠ zdravotnická a 
sociální Ústí nad 
Orlicí 

Mgr. P.Hanušová 
Mgr. M.Lázňovská 
 

18.10.2016 Setkání Diakonie a škol Diakonie Vsetín Mgr. D.Hanuš 
Mgr. M.Vyšatová 
Mgr. P.Hanušová 

3.11.2016 Globální témata v českých 
školách 

Multikulturní 
centrum Praha 

Mgr. M.Veverková 

7.11.2016 Konference – Inkluze v praxi 
vaší školy 

Vzdělávací instituce 
FORUM 

Mgr. D.Hanuš 
Mgr. M.Lázňovská 
Mgr. P.Hanušová 

10.11.2016 Národní fairtradová konference Ekumenická 
akademie, Město 
Praha 8, Fairtrade 
Česko a Slovensko 

Mgr. M.Veverková 

16.11.2016 Vzdělávací program – Od 
Mikuláše k Vánocům aneb 
Čertovské rojení 

Školské zař. pro další 
vzdělávání ped. prac. 
Královéhradeckého 
kraje 

Mgr. T.Štěpánová 

14.12.2016 Aktuální změny školské 
legislativy, novela školského 
zákona 

PARIS vzdělávací 
agentura, Karviná 

Mgr. D.Hanuš 

15.-
17.12.2016 

Kurz - Snowboard BP sport - Binter Mgr. A.Skálová 

19.1.2017 Metodické setkání výchovných 
poradců středních škol 

Ped.-psy. poradna a 
Speciálně 
pedagogické centrum 
Královéhradeckého 
kraje 

Mgr. M.Lázňovská 
 

2.3.2017 Vzdělávací program – Na 
pomoc učitelům dějepisu.  
Zlá léta. 

Školské zař. pro další 
vzdělávání ped. prac. 
Královéhradeckého 
kraje 

PhDr. J.Müllerová 

25.4.2017 Setkání školních metodiků 
prevence základních a středních 
škol 

Ped.-psy. poradna a 
Speciálně 
pedagogické centrum 
Královéhradeckého 
kraje 

Mgr. M.Lázňovská 
 

31.5.2017 Školení -Facebook Evangelická 
akademie - Olomouc 

Mgr. D.Hanuš 
L.Tyfová 

 
 
 
 
 
 
 
F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE: 



 
 
 
31)    Spolupráce školy s místním sborem: 
 Ve sboru se konaly  čtyři bohoslužby během školního roku, které vedl školní kaplan a 

místní farář Marek Bárta. Školní kaplan se plně účastnil života školy, ve středu se scházel se 
žáky při společném zpívání a účastnil se někola vyučovacích hodin, které doplňoval 
informacemi a zkušenostmi z církevního prostředí a dále se účastnil akcí konaných školou 
jako např. Projektový den.  Žáci konali odborné praxe v mateřské školce v šonovské faře a 
v Betánii (zařízení Diakonie).   
 

 
32)    Příspěvky ředitele  a zaměstnanců školy: 

 
Ředitel školy 

Ve školní roce 2016/17 se staly   tři zásadní věci.  
Za prvé: Rozběhli jsme 1. ročník nového oboru Ošetřovatel s počtem žáků 18, což je 
velmi dobré číslo. Včas byl připraven a také schválen ŠVP tohoto oboru. 
Za druhé: Do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR byl u naší školy zapsán 
nový obor Zdravotnický asistent. Tato skutečnost významně zasáhne od směřování 
školy k oblasti zdravotnictví a měla by zvýšit zájem o studium na naší  škole. Tento 
obor se podařilo zapsat i díky velmi dobré spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod 
a.s., která se tak stává nejvýznamnějším sociálním partnerem školy. První ročník bude 
otevřen od 1. září 2018. 
Za třetí: Škola získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání 
akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář, který byl zahájen v září 2017. 
 Na podzim 2016 jsme oslavili již 25. Výročí založení školy. Účastnili se ho 
vedle stávajících zaměstnanců a žáků zástupci zřizovatele, města Náchod, místních 
evangelických sborů a bývalí zaměstnanci a bývalí žáci. 

  
       Mgr. David Hanuš 

 
 

 
FAIR TRADE 

 
V letošním školním roce jsme měli možnost připojit se k několika celostátním akcím 
seznamujícím širokou veřejnost s tématem zodpovědné spotřeby. 
Výstava na stromech pod názvem Poznej své boty byla k vidění v parku u náchodského 
autobusového nádraží během Týdne důstojné práce. Rovněž jsme ji vystavili v náchodské 
knihovně u příležitosti projektového týdne na téma Bangladéš. Upozorňovala na mnohdy 
neúnosné pracovní podmínky bangladéšských výrobců obuvi. 
Těsně před Vánoci jsme „sázeli banánovník“ na náchodské Kamenici. Kolemjdoucí si mohli 
„otrhávat“ banány s informacemi o různých alternativách nakupování tohoto nejoblíbenějšího 
ovoce. 
Velkou inspirací pro nás byla Fairtradová konference v Praze. S kolegy z celé republiky i ze 
zahraničí jsme navzájem mohli sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe. 
 
Jsme také rádi, že se rozšířil náš fairtradový tým a že jsme mohli uspořádat pár příjemných a 
podnětných přestávek na témata, která účastníky zaujala (mobilní telefony, káva, řemeslné 



výrobky…). Nejvíce nás potěšily Férové dotazníky, ve kterých nám studenti vyjádřili podporu 
a znovu nás ujistili, že naše práce má smysl.    
 

Mgr. Marie Veverková 
 
 

Pohádkové putování  tentokrát Za zvířátky do ZOO aneb SOŠ sociální a zdravotnická – 

EA dává radost dětem 

 V úterý 27. září 2016 jsme všichni s napětím otevřeli oči a podívali se na nebe, zda nás 

ráno vítá sluníčko. Vítalo. To byl nejlepší začátek našeho dalšího ročníku Pohádkového 

putování. 

 Tentokrát se děti z náchodských základních a mateřských škol vydaly plnit úkoly se 

zvířátky ze ZOO, ale jelikož se jedná o pohádkový les, přivítaly je i některé pohádkové 

postavičky. 

 Akce začala v 8 hodin a děti vycházely hned ze dvou startů. Pro menší děti byla 

připravena trasa v Bělovsi. První úkol je čekal v blízkosti prameníku a závěrečné finále se 

konalo v areálu hasičské zbrojnice. Všechny děti, které touto trasou procházely, mohly 

skotačit s Bobem a Bobkem, plnit úkoly u pand, vlka, medvěda a u slona a myší. Také vařily 

dort s Pejskem a Kočičkou. U zbrojnice na děti čekala Karkulka s celou svou partou a byl tu i 

neposlušný Budulínek, liška a dědoušek s babičkou. 

 Velká trasa pro větší děti byla připravena v náchodské Montaci. Začínalo se u hájovny. 

Zde byl také instalován náš fairtradový stánek, u kterého si děti i paní učitelky mohly koupit 

fairtradové dobroty (káva, čaj, čokoláda). Po občerstvení čekal na děti výstup do kopce. I na 

této trase se plnily úkoly za dohledu rozličných živočichů. Za stromy čekali lvi, tygři, 

medvědi, papoušek, gepard a další. Za absolvování velké trasy obdržely děti sladkou 

drobnost. 

 Velký dík patří všem žákům Střední odborné školy sociální a zdravotnické – 

Evangelické akademie v Náchodě, kteří se na přípravách tohoto programu podíleli, kteří 

s velkým nasazením vyráběli masky a zdobili svá stanoviště. 

 Celý program by se určitě neobešel bez obětavé práce našich učitelů. Děkujeme. 



 V neposlední řadě musíme a chceme poděkovat našim podporovatelům a sponzorům. 

Ing. Ruth Stryhalová 

 
 
PROJEKTOVÝ DEN 2017 
 
 
11.04.2017 

Komukoli prospěti můžeš, pomáhej rád! Aneb sedmý projektový den. 
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 uspořádala Střední odborná škola sociální a zdravotnická – 
Evangelická akademie v Náchodě (dále jen EA) v pořadí již sedmý projektový den opět 
zaměřený na pomoc potřebným lidem. 
Celý den proběhl ve znamení spolupráce s Papežskými misijními díly v ČR a Diakonií 
Českobratrské církve evangelické. Program projektového dne byl zaměřený na Bangladéš a 
také na český projekt Pečuj doma. 
Se současnou potřebou pomoci Bangladéši a se životem v této zemi seznámil studenty pan 
Filip Breindl, který byl v loňském roce členem výpravy PMD do Bangladéše. Pan Filip 
Breindl, který je vedoucím zpravodajské redakce a zástupcem šéfredaktora rádia Radio 
Proglas, studentům poutavě vyprávěl o své účasti na misijní cestě. 
Součástí projektového dne byly i přednášky paní Paprstkářové z Diakonie ČCE, která žáky 
seznámila s projektem Pečuj doma (program pro lidi, kteří pečují doma o své blízké). 
Odpolední blok projektového dne se nesl v duchu studentských dovedností. Tančilo se, 
přednášelo v angličtině, hrálo se divadlo a v neposlední řadě se tleskalo dětem ze ZUŠ, které 
byly hosty EA a které předvedly skvělé taneční číslo nacvičené pod vedením Jany Faltové. 
Společným tancem dětí a studentů EA byl završen krásný den plný dobré vůle a odhodlání 
pomáhat. 
Projektový den byl doprovázen i prodejní výstavou materiálů PMD a studentských výrobků. 
Ta celý týden probíhala ve vstupních prostorách Městské knihovny v Náchodě. Výtěžek z 
prodaných exponátů putoval do Bangladéše a k rukám organizátorů projektu Pečuj doma.  
Ve středu přijaly na výstavu pozvání i děti z MŠ, přinesly víčka na pomoc nemocné Rebece a 
zatančily si bangladéšský tanec s tanečníky z EA. 
Jelikož je EA fairtradovou školou, byly součástí výstavy i materiály o Bangladéši z pohledu 
fairtradu a nechyběl ani ft stánek s nabídkou dobrůtek.  
 
Naše pomoc je jen malou kapkou, ale když se sejde mnoho a mnoho kapek, vznikne proud, z 
proudu řeka a najednou se ocitneme v moři dobré vůle a lásky k bližnímu. Otevřeme svá srdce 
i dalšímu, tentokrát osmému, projektovému dni na EA? 

 
                          Lyžařský výcvik II. ročníku EA 
 
LVVZ pro II. ročník  EA se uskutečnil v termínu 30.1. – 3.2. 2017 
opět v hotelu Vltava ve Strážném v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 35 žáků školy.  Ti byli 
rozděleni do družstev podle výkonnosti - začátečníci a pokročilí lyžaři a snowboardisté. 
Výcvik probíhal na dvou sjezdovkách areálu ve Strážném. Pokročilí lyžaři a snowboardisté 
vyjeli i na celodenní ježdění v areálu Herlíkovice – Bubákov. 



Ve čtvrtek proběhly závody ve slalomu v areálu Strážné. 
Večery byly vyplněny přednáškou HS Strážné, instruktáží o mazání lyží, společenskými 
hrami a soutěžemi. Při kurzu došlo ke 4 úrazům, které byly ošetřeny v nemocnici Vrchlabí. 
Počasí a sněhové podmínky byly velmi dobré, kurz splnil svůj účel. 
  
 
Cykloturistický kurz EA 
 
Cykloturistický kurz III. ročníku a třídy 1.0 proběhl ve dnech 12.6 – 16.6.2017 v RS Horalka 
v Sněžném v Orlických horách. Kurzu se zúčastnilo 20 žáků, část byla pěších. Náplní kurzu 
byly vyjížďky na kolech a pěší túry v okolí RS ( Dobrošov, Nové Město, Sendraž, Velká 
Deštná, Olešnice ). V průběhu kurzu proběhly závody na kolech ( jízda na pomalost, slalom 
s obratností ) , hrál se nohejbal, odbíjená, softbal, stříleli jsme ze vzduchovky atd. V průběhu 
kurzu bylo velmi příjemné teplé počasí a tak jsme využívali i místní bazén ke koupání. 
Během kurzu nedošlo k žádnému úrazu a tak můžeme „ cyklisťák“ hodnotit velmi pozitivně. 
 

PaedDr. Jaroslav Dobýval 
    
 
33) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE A ŠKOLNÍHO METODIKA 

PREVENCE V ROCE 2016-2017 

 Obě pozice (VP a ŠMP)zastává Mgr. Monika Lázňovská. Ve školním roce 2016-2017 

probíhaly na škole akce, které měly důležitou úlohu v primární prevenci. Jednalo se o 

přednášku Mgr. Evy Prachařové z Policie ČR o trestní odpovědnosti a kyberšikaně, dále žáci 

absolvovali program věnovaný nebezpečí v kyberprostoru. Školní metodička prevence 

nabídla učitelům výukové filmy s úlohou prevence šikany, poruch příjmu potravy, psychické 

manipulace. Tyto filmy byly ve výuce plně využity. Bližší informace o prevenci rizikového 

chování na škole jsou uvedeny v Preventivním programu školy a v Krizových plánech, které 

jsou dostupné na webu školy. 

 Výchovná poradkyně měla ve školním roce téměř 40 individuálních sezení s žáky, 

kteří potřebovali podporu. Dále se účastnila řešení kázeňských přestupků (kouření, 

záškoláctví, nevhodné chování). Součástí výchovného poradenství na škole je i pomoc žákům 

čtvrtých ročníků s přihláškami na vysokou školu. 



 Na začátku loňského školního roku se výchovná poradkyně účastnila adaptačního 

pobytu prváků ve Sněžném v Orlických horách. 

 Hlavní náplní práce výchovného poradce je péče o žáky se specifickými potřebami a 

komunikace s poradenskými zařízeními (například Pedagogicko-psychologická poradna 

v Náchodě, Speciálně pedagogické centrum v Janských Lázních).  

Mgr. Monika Lázňovská 

 
34) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programu 

-- 
 

35) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
• Učitelé si průběžně prohlubovali své znalosti v rámci DVPP viz. Seznam 

absolvovaných seminářů. 
 

36) Údaje o předložených  a školou realizovaných  projektech  financovaných  z cizích 
zdrojů 

-- 
37) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
• Ve škole není zřízena odborová organizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
G. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
Viz příloha 
 
 
 
 
 
 
 
H. PŘÍLOHY 

1. Zpráva o hospodaření za rok 2016 
2. Fotodokumentace školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu dne 11. října  2017  vypracoval    Mgr. David Hanuš 
               ředitel školy 
 
 
 
Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-Evangelické akademie  dne:…………. 

 
 

Podpis předsedy školské rady:………………………….. 
 

Den  odeslání zřizovateli : ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha 
 

Výroční zprávy 2016/2017 
 
 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 
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Výroční zprávy 2016/2017 
 
 
 

Fotodokumentace 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


