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Podle slov jednoho z náchodských radních patří škola k pokladům Náchodska. Je vyhledávanou
školou v Náchodě i v širokém okolí.
Ve škole studuje 205 studentů. Na podzim se uskutečnily dva projekty: Pohádkové putování pro 700
žáků mateřských a základních škol z Náchodska a projektový den k výročí narození Louise Brailla a
k výročí založení náchodského sirotčince. V lednu proběhl tradiční maturitní ples školy a lyžařský
výcvik v Krkonoších.
Studijní obory Sociální činnost – sociální vychovatelství a Sociální činnost – sociální pečovatelství
v současné době dobíhají. Byly nahrazeny oborem Sociální činnost dle rámcového vzdělávacího
programu. Tento školní rok stejně jako na ostatních středních odborných školách probíhá ve znamení
práce na ŠVP dle rámcového vzdělávacího programu. Je to náročná práce, ale zároveň velká příležitost
udělat si na míru zajímavý, kvalitní a lákavý vzdělávací program, včetně křesťanského důrazu.
Nejpozději 1. září 2011 musí být hotov program pro čtyři ročníky, podle kterého se začne vyučovat
v prvním ročníku.
Duchovní život školy:
Bratr farář Marek Bárta má malý pracovní úvazek ve škole (DPP 4 hodiny týdně) jako spirituál do
června 2012 a na jeho mzdu bylo v II. pololetí přispěno z daru zřizovatele. Vzhledem k úspěšné práci,
která je vedením školy i studenty kladně vnímána, se nabízí nabídka k dalšímu působení M. Bárty od
září 2012 (je v jednání). Jeho hlavní náplní je vedení bohoslužeb ve škole a jednou týdně setkání se
studenty.

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, tel.: 585 208 583, ckonz@ckonz.cz http://www.ckonz.cz
ředitel: František Fiala je aktuálně odvolaný, dočasně školu řídí statutární zástupce MgA. Petr
Rajnoha, PhD., který byl jmenovaný synodní radou statutárním zástupem s pravomocemi ředitele ke
dni 15.5.2012 na dobu určitou).
Na podzim se navýšila kapacita studentů při KEA ze 106 na 130. Kapacita školy zatím není v rámci
navýšení naplněna. Od září se ve škole otevřely nové hudební obory (cembalo a skladba) a dálkové
studium všech hudebních oborů.
Spolupráce KEA s hudebními partnery školy, institucemi i práce na projektech je na dobré úrovni.
KEA také jako i ostatní školy oslavila na podzim 2011 kulaté výročí svého založení. Na oslavy byly
pozvání významní hosté olomouckého kraje, včetně zástupců ČCE za zřizovatele.
V lednu 2012 se na své první schůzi sešla nově zvolená školská rada. Členové rady nabídli KEA své
zkušenosti, přišli s novými nápady (relaxační cvičení v rámci tělesné výchovy, další způsoby
propagace koncertů, spolupráce školního a sborového časopisu atd.). Členka školské rady a FS ČCE
paní Dagmar Konečná pomohla zlepšit komunikaci mezi vedením KEA a olomouckým evangelickým
sborem. To dává příslib hlubší spolupráce v dalších letech. Dosud konzervatoř ve spolupráci se
sborem ČCE připravila (od září 2010) 10 koncertů cyklu Dobrý večer s hudbou, v roce 2011 to dále
byl varhanní koncert při příležitosti ukončení rekonstrukce varhan, společně připravené slavnostní
školní bohoslužby (zahájení a konec školního roku, slavnost 20. výročí KEA), studenti vystoupili
během zahájení Noci kostelů, které se konalo ve FS ČCE. V rámci cyklu Dobrý večer s hudbou
(komponovaný večer hudby a slova) přicházejí noví návštěvníci do sboru ČCE v Olomouci – kvalitní
hudební produkce se tak spolupodílí na misii evangelického sboru.
Studenti KEA jsou, dle slov ředitele, hudební ozdobou mnoha akcí ČCE – např. v říjnu 2011
vystoupení konzervatoře na Sjezdu evangelické mládeže v Jihlavě, žesťové soubory na setkání škol
EA v Bělči, hudební doprovod bohoslužeb u Martina ve zdi, koncerty ve sborech ČCE (Lanškroun),
realizace několika výchovných koncertů ve školách EA v Praze a Brně, z iniciativy spirituála J.
Klimeše cyklus Hudby a slova v (nejen) evangelických sborech Čech a Moravy (první večer byl v
březnu 2012 v Církvi bratrské ve Vsetíně).
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Zvýšený zájem zaznamenává škola o konzervatorijní koncerty a Absolventské koncerty.
Konzervatoř v současné době (duben 2012) připravuje provedení Ebenovy Symphonie gregoriany
s varhaníkem a absolventem J. Kovářem a Moravskou filharmonií Olomouc. Další absolventské
koncerty budou realizovány v reprezentativních koncertních sálech – v Redutě a ve slavnostním sále
Vojenské nemocnice v Klášterním Hradisku.
Z dalších akcí školy zmiňuji:
 uspořádání 6. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže duchovní a koncertní hudby (květen
2011).
 v červenci 2011 KEA organizovala 2. ročník Olomouckých interpretačních kurzů, v současné
době se připravuje 3. ročník kurzů rozšířený o nové obory.
 v únoru KEA připravila pěvecké mistrovské kurzy I. Troupové
 v dubnu konzervatoř pořádá Varhanní přehlídku konzervatoří ČR
 v červnu operní představení v režii J. A. Pitínského
 celá řada dalších koncertů, které KEA pořádá nebo spolupořádá.
 spolupráce s katedrami Muzikologie a Hudební výchovy Univerzity Palackého Olomouc
 započatý evropský projekt Šablony pro SŚ (MŠMT)
Pro srovnání:
 ve škol. roce 2009/2010… 39 koncertů
 ve škol. roce 2010/2011… 49 koncertů
 ve škol. roce 2011/2012… 54 koncertů (údaj platný k dubnu 2012)
Financování projektů:
Na jednotlivé aktivity a projekty získává konzervatoř finanční prostředky z různých zdrojů –
z evropských fondů, z MŠMT a MKČR, z grantů města Olomouce a olomouckého kraje, hudebních
nadací a z Nadačního fondu pro podporu církevního školství (letos na operní představení, zvukové
studio KEA a provedení Symphonie gregoriany P. Ebena).
Duchovní život školy:
Bývalý ředitel KEA kladně vnímá působení spirituála Jiřího Klimeše (50% úvazek), který dle jeho
slov zúročil své farářské a misijní zkušenosti při práci se studenty a pedagogy konzervatoře
V současné době také připravuje misijní projekt Hudba a slovo a jedná o adventním koncertním turné
v partnerské církvi ČCE EKiR.
Odvolání ředitele KEA Františka Fialy
V úvodní části zprávy jsou zmíněny personální změny. KEA měla v II. pololetí hned tři výrazné
změny v personálním obsazení.
Začátkem dubna podal rezignaci na pozici spirituála ve škole bratr farář J. Klimeš. Na zasedání
Synodní rady 17. dubna byl bratr farář pozván synodní radou k rozhovoru. Po rozhovoru s farářem
Klimešem Synodní rada jeho rezignaci přijala. Z rozhovoru vyplynulo, že nechce zůstat dále v
církevní službě.
K 18. 4. 2012, na základě rozhodnutí synodní rady ze dne 17. 4. 2012, byl odvolán ředitel František
Fiala. Synodní rada odvolala ředitele se záměrem nastavit dobu jmenování ve funkci ředitele na dobu
určitou, a to 6 let. Synodní rada se při odvolání řídila novelou školského zákona, která nabyla platnosti
k 1.1.2012 a statutem škol Evangelické akademie. Synodní rada užila zákonné možnosti zřizovatele
neudávat důvod odvolání.
Po odvolání se ve škole spustila silná abreakce a další kroky, které vedení školy svým působením
vyvolalo, způsobilo paniku i mezi studenty. V období mezi odvoláním ředitele a synodem došlo
k mnoha nedůstojným situacím, které ukazovaly na naprostou záměnu a nepochopení jedné podstatné
věci, a to, že odvolání ředitele neznamená ukončení provozu školy, nebo ohrožení maturit apod., jak se
vedení KEA pokoušelo situaci pojmenovat. Ve škole vzniklo radikální křídlo pedagogů pod vedením
zástupce ředitele Roberta Mimry, které mělo zájem zahájit jednání o změně zřizovatele. V období 5ti
týdnů se objevilo v souvislosti s odvoláním ředitele, a při jednání ředitelky Ústředí EA ve škole se
zastupujícím vedením KEA, mnoho dezinterpretací na úrovni školy, školské rady, studentské rady,
spirituála a účetní firmy i FS ČCE. Výraznou úlohu, která narušovala účinnost jednání ředitelky
Ústředí EA ve škole, měl bratr farář Klimeš, jehož kroky budou ještě předmětem zkoumání a synodní
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rada ČCE bude chtít vyvodit důsledky jeho jednání. Bratr farář Klimeš je zaměstnancem ČCE do
30.6.2012, zaměstnancem školy zůstává jako pedagog předmětu křesťanská etika.
Synodní rada jednala se zástupci vedení KEA dne 9.5.2012 v Praze, a žádala vedení o uklidnění
situace na škole. Dohodla se s vedením na společném stanovisku a zájmu o školu. Synodní rada na
tomto setkání potvrdila svůj záměr, nejednat o změně zřizovatele.
Radikální křídlo, které si v období maturit „vyšlapalo svou cestu vzhůru“ nepřipustilo, že by byla
možná jiná cesta kompromisu, a dál podnikalo kroky ke změně zřizovatele, mimo jiné, formou
otevřených dopisů, a stanovisek, které nebyly v souladu s cílem zřizovatele, kterým je ČCE.
Synodní rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KEA, které bude 18.6.2012.
Synodní rada za zřizovatele aktuálně komunikuje se statutárním zástupcem Dr. Rajnohou. R. Mimra
podal v pondělí, tj . 4.6.2012 rezignaci na pozici zástupce ředitele.
V rámci svých pravomocí jedná Rada ŠPO jak s vedením školy, tak se synodní radou. Rada ŠPO
provede kontrolu účetnictví a dokladů na KEA.

Závěrem bych ráda s vděkem sdělila, že ani jedna ze škol EA se nepohybuje v rámci rozpočtu za rok
2011 v minusových číslech. Jistě je důležité zmínit i pozitivní výroky inspekčních zpráv ČŠI a
kontrolního odboru MŠMT u některých našich škol (inspekce nenavštívila zatím všechny školy).

Martina Sklenářová, ředitelka ústředí Evangelické akademie
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Tisk č. 11 pro 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. – 10. 6. 2012), část ze zprávy o konzervatoři, která
sloužila jako podklad pro jednání synodu o dalším osudu školy
text tisku běžným písmem, poznámky kurzívou

Odvolání ředitele KEA Františka Fialy
...k 18. 4. 2012, na základě rozhodnutí synodní rady ze dne 17. 4. 2012, byl odvolán ředitel František
Fiala. Synodní rada odvolala ředitele se záměrem nastavit dobu jmenování ve funkci ředitele na dobu
určitou, a to 6 let. Synodní rada se při odvolání řídila novelou školského zákona, která nabyla platnosti
k 1. 1. 2012 a statutem škol Evangelické akademie.
• Odvolání ředitele podle ČCE – ze dne na den, bez udání důvodu, krátce před státními maturitami,
v průběhu absolventských koncertů, v době závěrečné práce na ŠVP.
• Konkurzy na státních školách – v lednu nebo únoru dostali ředitelé informaci o připravovaném
konkurzu, který byl vyhlášen do 30. 4. 2012, funkční období ředitele končilo 31. 7. 2012.
(Na ostatních školách zřizovaných ČCE nebyli ředitelé odvoláni.)
Synodní rada užila zákonné možnosti zřizovatele neudávat důvod odvolání.
ČCE je pravděpodobně jediný zřizovatel v ČR, který odvolal ředitele školy ze dne na den bez udání
důvodu.
Po odvolání se ve škole spustila silná abreakce a další kroky, které vedení školy svým působením
vyvolalo, způsobilo paniku i mezi studenty.
Kroky zřizovatele po odvolání ředitele:
2. 5. podpořila ředitelka Ústředí Evangelické akademie (ÚEA) Mgr. Martina Sklenářová vedení školy a pedagogy
v úmyslu jednat o změně zřizovatele
9. 5. je zástupcům KEA během jednání se členy synodní rady sděleno, že v březnu 2012 bylo rozhodnuto nejednat
o změně zřizovatele konzervatoře
15. 5. je zasláno antidatované pověření statutárního zástupce k datu 19. 4., po výhradě zástupce ředitele je posláno
opravené pověření (tedy po 4 týdnech po odvolání)
16. 5. jednání ředitelky ÚEA Mgr. Martiny Sklenářové je důvodem k výpovědi externí účetní firmy zajišťující veškeré
účetní služby včetně mzdové agendy
28. 5. členové Rady ŠPO navrhují kompromisní řešení – zrušit konkurz na ředitele a v horizontu měsíců až jednoho
roku zhodnotit situaci na konzervatoři a zahájit jednání o změně zřizovatele (na podporu smírné dohody podal
zástupce ředitele R. Mimra k 5. 6. 2012 rezignaci)
5. 6. synodní rada zamítla kompromisní řešení
9. 6. synod ČCE na základě nepravdivých informací ponechává konzervatoř stávajícímu zřizovateli
11. 6. synodní rada bez předchozího upozornění dosazuje do funkce ředitelky JUDr. Simeonu Zikmundovou
19. 6. synodní rada rozhoduje o obsazení místa ředitele MgA. Pavlem Zatloukalem s nástupem k 1. 8. 2012.

(slovo abreakce = odreagování, uvolnění akčního afektivního napětí, katarze – zde je užito zcela
nevhodně)
V období mezi odvoláním ředitele a synodem došlo k mnoha nedůstojným situacím, které ukazovaly
na naprostou záměnu a nepochopení jedné podstatné věci, a to, že odvolání ředitele neznamená
ukončení provozu školy, nebo ohrožení maturit apod., jak se vedení KEA pokoušelo situaci
pojmenovat.
Vedení KEA nikdy o ukončení provozu nehovořilo. Maturity byly reálně ohroženy – v době konání
maturit nebyl ředitel, statutární zástupce byl v pracovní neschopnosti (jediní dva zaměstnanci školy
s přístupem do systému CERMAT), písemné pověření statutárního zástupce bylo doručeno v podvečer
maturit (po 4 týdnech po odvolání ředitele).
Ve škole vzniklo radikální křídlo pedagogů pod vedením zástupce ředitele Roberta Mimry, které mělo
zájem zahájit jednání o změně zřizovatele.
Myšlenka změny zřizovatele je v ČCE živá několik let. Před 2 roky potvrdila tuto ideu členka synodní
rady, v loňském roce se o změně zřizovatele hovořilo v kuloárech synodu, 2. 5. 2012 tuto cestu
doporučila pro konzervatoř Mgr. Martina Sklenářová, ředitelka Ústředí Evangelické akademie.

ze zápisů 2. 5. 2012:

„M. Sklenářová sdělila, že synodní rada se zabývala možností předání školy jinému zřizovateli.“ (z porady s vedením)
„Mgr. Sklenářová zpracuje podněty k zasedání synodní rady ... podpoří změnu zřizovatele.“ (ze schůze s pedagogy)
„Mgr. Sklenářová: synodní rada uvažuje již delší dobu o převodu KEA jinému zřizovateli.“ (ze schůze s pedagogy)

V období 5ti týdnů se objevilo v souvislosti s odvoláním ředitele, a při jednání ředitelky Ústředí EA ve
škole se zastupujícím vedením KEA, mnoho dezinterpretací na úrovni školy, školské rady, studentské
rady, spirituála a účetní firmy i FS ČCE.
Škola, školská rada, studentská rada, spirituál, účetní firma a Farní sbor ČCE Olomouc vnímá řadu
protichůdných informací ze strany ředitelky ÚEA a členů synodní rady.
vyjádření předsedy školské rady:
„Za školskou radu se tímto ostře ohrazuji proti tvrzení o dezinterpretacích!
Školská rada vydala dvě oficiální a veřejná usnesení, další oficiální usnesení (např. ze dne 23. 5. 2012)
nebyla vydána jako reakce a doklad jakési vstřícnosti školské rady vůči vedení školy a zejména
zřizovateli a Radě ŠPO, kteří vedli jednání se snahou deklarace přijatelného kompromisu, k čemuž
nedošlo.
Školská rada a její zástupce byli svědky vícero jednání, kde byly předloženy informace a strategie,
které byly považovány za relevantní, což později zřizovatel zpochybnil, nejen školská rada tedy byla
uváděna v omyl. Dezinterpretace informací, doposud nevysvětlených a neomluvených, je tedy ze strany
zřizovatele a jeho zástupce – doložitelné v zápisech a osobní přítomností!“
Výraznou úlohu, která narušovala účinnost jednání ředitelky Ústředí EA ve škole, měl bratr farář Klimeš,
jehož kroky budou ještě předmětem zkoumání a synodní rada ČCE bude chtít vyvodit důsledky jeho
jednání. Bratr farář Klimeš je zaměstnancem ČCE do 30. 6. 2012, zaměstnancem školy zůstává jako
pedagog předmětu křesťanská etika.
Působení ředitelky ÚEA v Olomouci ve dnech 24., 28. a 29. 5. mělo destabilizační vliv na školu.
Doložitelné v zápisech z jednání.
Synodní rada jednala se zástupci vedení KEA dne 9. 5. 2012 v Praze, a žádala vedení o uklidnění
situace na škole. Dohodla se s vedením na společném stanovisku a zájmu o školu. Synodní rada na
tomto setkání potvrdila svůj záměr, nejednat o změně zřizovatele.
Synodní rada svůj záměr nejednat o změně zřizovatele sdělila zástupcům KEA (informace zcela v rozporu
s předchozím tvrzením ředitelky ÚEA). Zástupci KEA vysvětlili členům synodní rady, že toto jejich
rozhodnutí poškozuje další rozvoj školy. Toto jednání nepřineslo oficiální stanovisko akceptovatelné

oběma stranami.

Radikální křídlo, které si v období maturit „vyšlapalo svou cestu vzhůru“ nepřipustilo, že by byla možná
jiná cesta kompromisu, ...
V několika anketách mezi studenty a pedagogy se vyslovilo 67% až 82% dotázaných pro změnu zřizovatele.
V jednání 9. 5. 2012 s vedením ČCE byly vzneseny požadavky formulované pedagogickou radou,
schválené školskou radou:
• odtajnění stížností a stěžovatelů
• okamžité zrušení konkurzu na nového ředitele
• zrušení odvolání ředitele MgA. Františka Fialy
• zahájení jednání o změně zřizovatele.
Synodní rada všechny body odmítla. V dalších jednání zástupci KEA požadovali alespoň to, aby byli
členové výběrové komise určeni podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. (vyhláška specifikuje členy komise pro
státní školy, složení komise podle této vyhlášky je transparentní). Zamítnuto. Synodní rada dosud
žádný kompromis nenabídla.
... a dál podnikalo kroky ke změně zřizovatele, mimo jiné, formou otevřených dopisů, a stanovisek,
které nebyly v souladu s cílem zřizovatele, kterým je ČCE.
Po několika týdnech zcela nekonstruktivních jednání pedagogové a studenti KEA přistoupili na vyjádření
nesouhlasu formou otevřeného dopisu, demonstrace a petice – tedy legitimní demokratické prostředky
k vyjádření nesouhlasu.
Synodní rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KEA, které bude 18. 6. 2012.

Synodní rada za zřizovatele aktuálně komunikuje se statutárním zástupcem Dr. Rajnohou. R. Mimra
podal v pondělí, tj. 4. 6. 2012 rezignaci na pozici zástupce ředitele.
V rámci svých pravomocí jedná Rada ŠPO jak s vedením školy, tak se synodní radou. Rada ŠPO
provede kontrolu účetnictví a dokladů na KEA.
Martina Sklenářová, ředitelka ústředí Evangelické akademie
vyjádření předsedy školské rady:
„Osobně se domnívám, že ze strany vedení školy a ŠR, byly vyčerpány všechny možné prostředky
konstruktivního dialogu se zřizovatelem. Dále je pro mne záměr zřizovatele v krátko- i dlouhodobé
strategii nečitelný, důvěra v adekvátní systémové a kultivované zřizování školy byla silně narušena
nevyzpytatelnými, nesystémovými a neuváženými riskantními zásahy do stabilizovaného chodu školy,
které vršily další systémově i legislativně nedokonalá rozhodnutí, bez součinnosti s legislativou
definovanými orgány (Rada ŠPO, ŠR, Studentská rada, vedení školy), rozhodnutí, která preferují
direktivní nadřazený přístup a neakceptují, znevažují a ironizují demokratickými principy vyjádřené
názory a postoje ostatních zúčastněných.“

Odvolání ředitele KEA Františka Fialy (text z tisku č. 11 bez poznámek)
...k 18. 4. 2012, na základě rozhodnutí synodní rady ze dne 17. 4. 2012, byl odvolán ředitel František
Fiala. Synodní rada odvolala ředitele se záměrem nastavit dobu jmenování ve funkci ředitele na dobu
určitou, a to 6 let. Synodní rada se při odvolání řídila novelou školského zákona, která nabyla platnosti
k 1. 1. 2012 a statutem škol Evangelické akademie.
Synodní rada užila zákonné možnosti zřizovatele neudávat důvod odvolání.
Po odvolání se ve škole spustila silná abreakce a další kroky, které vedení školy svým působením
vyvolalo, způsobilo paniku i mezi studenty.
V období mezi odvoláním ředitele a synodem došlo k mnoha nedůstojným situacím, které ukazovaly
na naprostou záměnu a nepochopení jedné podstatné věci, a to, že odvolání ředitele neznamená ukončení
provozu školy, nebo ohrožení maturit apod., jak se vedení KEA pokoušelo situaci pojmenovat.
Ve škole vzniklo radikální křídlo pedagogů pod vedením zástupce ředitele Roberta Mimry, které mělo
zájem zahájit jednání o změně zřizovatele.
V období 5ti týdnů se objevilo v souvislosti s odvoláním ředitele, a při jednání ředitelky Ústředí EA ve
škole se zastupujícím vedením KEA, mnoho dezinterpretací na úrovni školy, školské rady, studentské
rady, spirituála a účetní firmy i FS ČCE.
Výraznou úlohu, která narušovala účinnost jednání ředitelky Ústředí EA ve škole, měl bratr farář Klimeš,
jehož kroky budou ještě předmětem zkoumání a synodní rada ČCE bude chtít vyvodit důsledky jeho
jednání. Bratr farář Klimeš je zaměstnancem ČCE do 30. 6. 2012, zaměstnancem školy zůstává jako
pedagog předmětu křesťanská etika.
Synodní rada jednala se zástupci vedení KEA dne 9. 5. 2012 v Praze, a žádala vedení o uklidnění
situace na škole. Dohodla se s vedením na společném stanovisku a zájmu o školu. Synodní rada na
tomto setkání potvrdila svůj záměr, nejednat o změně zřizovatele.
Radikální křídlo, které si v období maturit „vyšlapalo svou cestu vzhůru“ nepřipustilo, že by byla možná
jiná cesta kompromisu, a dál podnikalo kroky ke změně zřizovatele, mimo jiné, formou otevřených
dopisů, a stanovisek, které nebyly v souladu s cílem zřizovatele, kterým je ČCE.
Synodní rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KEA, které bude 18. 6. 2012.
Synodní rada za zřizovatele aktuálně komunikuje se statutárním zástupcem Dr. Rajnohou. R. Mimra
podal v pondělí, tj. 4. 6. 2012 rezignaci na pozici zástupce ředitele.
V rámci svých pravomocí jedná Rada ŠPO jak s vedením školy, tak se synodní radou. Rada ŠPO
provede kontrolu účetnictví a dokladů na KEA.
Martina Sklenářová, ředitelka ústředí Evangelické akademie

