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Úvodní slovo

Vážení a milí,
rok 2019 přinesl vedle běžného školního provozu i některé klíčové momenty, ze kterých se upřímně radujeme.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ JEDNOTY BRATRSKÉ
Naším hlavním cílem je kvalitně vzdělávat pracovníky Jednoty bratrské v teologických
a navazujících disciplínách. Ve všech předmětech klademe zásadní důraz na praktické
využití získaných znalostí. Výhodou je, že naše studenty známe nejen z běžných konzultací, ale především jsou to naši spolupracovníci v Jednotě bratrské. Jsou to lidé zapálení pro svoji práci a vzdělávání pro ně v žádném případě není jen nudnou povinností.

Kurzy dalšího vzdělávání
V roce 2019 došlo k přeměně dřívější Katedry externích studií na Institut dalšího vzdělávání ProfiEDU. Ten nadále zůstává nedílnou součástí Akademie Jana Blahoslava z. ú.
V rámci institutu nabízíme kurzy měkkých dovedností, školení IT a výrazně se začínáme orientovat na oblast vzdělávání v sociální sféře. Obdrželi jsme akreditaci MPSV na
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a připravujeme i další návazné
programy.
S úctou
Mgr. Tomáš Oliverius
ředitel

Naše poslání
Akademie Jana Blahoslava z.ú. byla zřízena Jednotou bratrskou v ČR v roce 2017. Historicky navazuje na mimořádně podnětný příběh bratrského školství, spojený m.j. se
jmény pedagogických průkopníků Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského. Z hlediska nedávné minulosti je pokračovatelkou Misijní školy Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, která byla založena v roce 1991 a ve svých počátcích úzce spolupracovala s britskou
Covenant College.
Akademie se věnuje vzdělávání dospělých založeném na zdravých a ověřených hodnotách. Z našeho historického dědictví vděčně přijímáme myšlenku, že vzdělávání nemá
být eticky neutrální a že jeho cílem je morálně integrovaná a v praxi osvědčená osobnost. Pomáháme studentům a účastníkům kurzů obstát v současných i budoucích výzvách. Sami se učíme uplatňovat ty nejlepší modely výuky, aniž bychom slepě kopírovali módní trendy ve vzdělávání.

Zásady naší edukační činnosti
•
•
•
•

morální a ideová autenticita
vzdělání zaměřené na praxi
vysoká odbornost učitelů a lektorů
kolegiální přístup ke studentům

Naše cíle v nadcházejícím období
•
•
•
•

profilace teologického studia jako profesního vzdělávání
prohloubení spolupráce mezi akademií a sbory Jednoty bratrské
rozvoj vztahů s partnery a klienty
příprava akreditovaných kurzů zaměřených na oblast sociální péče

Zpráva o činnosti

Vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské

Kurzy dalšího vzdělávání

V roce 2019 jsme měli 65 studentů ve čtyřech ročnících dálkového studia bratrské teologie. Pět z nich úspěšně zakončilo studium obhajobou diplomové nebo certifikační
práce. Studium bylo rozděleno na tři úrovně obtížnosti:

Bývalá Katedra externích studií byla přejmenována na ProfiEDU – Institut dalšího vzdělávání Akademie Jana Blahoslava. Institut ProfiEDU je plně integrován do akademie a
sdílí její právní subjektivitu, má však vlastní korporátní identitu, vlastní webové stránky
a míří na širší spektrum zájemců o vzdělávání.

• A – Vedení a pastorace
• B – Specializace pro práci v církvi
• C – Práce v místním sboru
Studium v současné době trvá cca 3,5 roku a je zakončeno obhajobou diplomové (skupiny A a B) nebo certifikační práce (skupina C). Předměty jsou rozděleny do čtyř bloků,
které obsahově odpovídají zaměření našich kateder:
• biblické studie a systematická teologie
• psychologie a pastorace
• historie
• praktická teologie
Kreditní systém studia odpovídá současným trendům ve vzdělávání, napomáhá přehledu o dosažených výsledcích a usnadňuje orientaci studentů při plánování jejich studia.

20. června 2019 se uskutečnil úspěšný kurz Excel pro pokročilé s lektorem Bc. Petrem
Vadlejchem.
V průběhu letních měsíců proběhla tři dvoudenní školení pro Úřad městského obvodu
Ostrava-Poruba na téma Komunikace úřadu s veřejností, zprostředkovaná ostravskou vzdělávací společností HERTIN s.r.o. Lektorem byl ředitel Akademie Jana Blahoslava z.ú. Mgr. Tomáš Oliverius.
V závěru roku 2019 získala Akademie Jana Blahoslava z.ú. akreditaci MPSV na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Vybrané údaje z rozvahy (k 31. 12. 2019)

AKTIVA
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Aktiva celkem

4 677
485 173
3 360
493 210

PASIVA
Dodavatelé

167

Ostatní závazky

360

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

24 511

Sociální a zdravotní pojištění

9 931

Ostatní přímé daně

3 659

Dohadné účty pasivní

8 346

Fondy nevyčerpaných darů

447 609

Pasiva celkem

494 583

Hospodářský výsledek

- 1 374

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (k 31. 12. 2019)
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci

21 623
6 446
25 676
1 620

Ostatní služby

101 939

Mzdové náklady

312 425

Odměna statutárního orgánu – ředitele

28 800

Sociální a zdravotní pojištění

89 732

Zákonné sociální náklady

10 776

Ostatní daně a poplatky

1 396

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

39 391
639 824

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb

172 746

Přijaté příspěvky (dary)

465 705

Výnosy celkem

638 451

Výsledek hospodaření

-1 374

Děkujeme našim dárcům
Organizace
Jednota bratrská v ČR
Sbor Jednoty bratrské v Chocni
Jednota bratrská Růžodol
Jednota bratrská Liberec-Ruprechtice
Sbor Jednoty bratrské v České Lípě
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě
Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

230 000,- Kč
5 920,- Kč
5 300,- Kč
5 160,- Kč
3 000,- Kč
2 240,- Kč
1 935,- Kč
1 150,- Kč

Individuální dárci
Tomáš Oliverius
Evald Rucký
Miroslav Vencl
Josef Šeda

8 000,- Kč
4 000,- Kč
1 200,- Kč
800,- Kč

(Organizace hospodařila s využitím nevyčerpaných darů z minulých let ve výši
197 000,- Kč.)

Tým Akademie Jana Blahoslava

SPRÁVNÍ RADA
ThMgr. Martin Bukovský – předseda
ThMgr. Šimon Dvořák
Mgr. Milan Svoboda

DOZORČÍ RADA
Jan Morávek
Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.
Jana Bártová

ŘEDITEL, VEDOUCÍ KATEDER, UČITELÉ
Mgr. Tomáš Oliverius – ředitel, vedoucí Katedry biblických studií a systematické
teologie, vedoucí ProfiEDU
Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr. – vedoucí Katedry Psychologie a pastorace
ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr. – vedoucí Katedry historie
ThMgr. Martin Bukovský – vedoucí Katedry praktické teologie
Ing. Jiří Helis – učitel
Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr. – učitel
ThMgr. Šimon Dvořák
Ing. Jan Křivka, MBA – učitel
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