
 

Historie školy, aneb jak šel čas… 
 
Vážení návštěvníci, přátelé školy, milí žáci, 
 
nacházíte se v sekci „Historie školy“. Slovo historie, pochází z řeckého slova storta, latinský 
historia a znamená přesně „to, co se stalo“. V roce 2021 společně oslavíme její kulaté jubileum, 
30 let. Z pohledu vývoje jedince můžeme říci, že škola přechází z období plné dospělosti             
do období zralosti.   
 
Evangelické akademie v České republice vznikaly v polistopadovém období na začátku 
devadesátých let v kontextu celkové obnovy církevních škol. Škola zapadá do celkového rámce 
138 církevních škol v ČR a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a v rejstříku 
Školských právnických osob. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. 
 
 
Založení školy a její vývoj 
 
Škola byla založena v roce 1991 pro humanitně zaměřené žáky. Iniciativa vzešla od několika 
nadšených lidí, ke kterým patřil i místní evangelický farář Jaromír Strádal. Právě on začal 
vytvářet podmínky pro vybudování církevní školy s integrovaným programem pro slabozraké 
a nevidomé studenty. Tato ušlechtilá myšlenka, spojit zdravé žáky s postiženými vznikla             
na základě jeho dlouholeté zkušenosti a spolupráce s nevidomými.  
Jaromír Strádal společně s manželkou Jarmilou našli také inspiraci u svých holandských přátel, 
manželů Söhnerových, v partnerském sboru ve Frieském Balku. Zajímavostí je, že škola                  
z tohoto sboru dostávala finanční podporu, aniž by o ni žádala. 
 
Původním záměrem školy bylo připravit „Asistenty“ pro pomoc nemocným a postiženým. 
Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením, kdy asistent vykonává 
pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl a pomáhá 
mu řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení 
nezvládl.  
První asistenti byli ve škole vzděláváni především pro nově vznikající evangelický domov 
v Náchodě, Diakonii ČCE – středisko BETANII. Domov je nestátní nezisková organizace               
pro osoby se zdravotním postižením.  U jeho vzniku v roce 1991 stál také Jaromír Strádal               
a provoz domova byl zahájen v červnu 1993. 
 
V průběhu dalších let se škola začala měnit, rozrůstat a formovat, aby mohla nabídnout 
studium širšímu okruhu uchazečů. Ve škole se na počátku vyučovaly dva obory: tříletý obor 
učební „Sociální a rodinná péče“ a obor čtyřletý maturitní „Sociální péče“. Maturitní obory 
později zůstaly jako jediné a zaměřením se dělily na obory pečovatelství a vychovatelství. 

 
Vývoj školy byl utvářen nejenom rozvojem v oblasti školství a sociální práce, ale také                        
v kontextu nové zdravotnické legislativy. Svou roli hrály existenční podmínky, které byly 
mnohdy velmi těžké. Zvyšující se zájem žáků o práci v nemocnici a také požadavky pro nástup 
nových zdravotnických pracovníků do Oblastní nemocnice v Náchodě, a. s., vedly k tomu, že 
ředitel Mgr. David Hanuš reflektoval na aktuální potřeby a začal uvažovat o akreditaci 



zdravotnických oborů. Cesta byla dlouhá a trnitá. Jeho vytrvalá snaha a úsilí přinesla konečně 
své plody. Škola se může pyšnit novým názvem: Střední odborná škola sociální                              

a zdravotnická - Evangelická akademie. Školní rok 2016/2017 se zapíše do historie školy! 
Od 1. září se ve škole vyučuje tříletý zdravotnický učební obor „Ošetřovatel“.  V roce 2017        
do školy nastupují první uchazeči do akreditovaného kurzu „Sanitář“. A v prosinci přebírá 
prvních 20 absolventů osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.  
První zdravotnický maturitní obor v dějinách školy jsme otevřeli v září roku 2018.                            
Do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků v oboru praktická sestra, které budou poskytovat komplexní 
ošetřovatelskou péči v rozsahu své odborné způsobilosti.  


