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Všem farním sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 24. srpna 2022 

Č.j.: ÚCK/236-3/2022 

 

Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii 
 

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

  

celocírkevní sbírka v první zářijovou neděli bude na základě usnesení loňského zasedání synodu 

věnována na podporu škol Evangelické akademie (EA). Konání sbírky je také jednou z možností, 

jak vyjádřit vzájemnost našich sborů s týmy jednotlivých škol. Jsme vděčni, že školy EA poskytují 

kvalitně veřejnou službu, vytvářejí pro žáky, rodiče i studenty ostrůvky nadějeplných 

a podporujících vztahů a jsou stále více žádaným místem k získání kvalitního vzdělání. Celkem 

školy EA navštěvuje již přes 1100 žáků a studentů. Jsme vděčni za to, že se všechny naše školy 

důstojně zapojily do pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny. 

Na počátku nového školního roku se zvlášť radujeme z otevření nové Církevní mateřské školy 

a základní školy v Sudicích. Na rekonstrukci a vybavení budovy bývalé evangelické školy 

a vytvoření týmu pedagogů se podílelo mnoho dobrovolníků a široké spektrum donorů jak 

z boskovického sboru, tak z ekumeny a ze spolupracující obce. 

Loňská sbírka pro Evangelickou akademii vynesla díky Vám 564 721 Kč. Všem dárcům velmi 

děkujeme také jménem pracovníků škol, kteří tuto podporu velmi uvítali a jsou za ni vděčni.  

Prostředky z loňské sbírky byly účelně využity, jak vyplývá z následujícího přehledu:  
 

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc 

návštěvy studentů ve sborech ČCE: 10 000 Kč + kurzy Olmik: 35 000 Kč   
 

Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní a střední odborná škola, Praha 

vybavení knihovny: 42 000 Kč  
 

Střední odborná škola sociální a zdravotní – Evangelická akademie v Náchodě  

prezentace školy: 50 000 Kč 
 

Škola příběhem – církevní základní škola v Brně – Filipka 

interaktivní tabule: 50 000 Kč 
 

Bratrská škola – církevní základní škola v Praze 

vybavení venkovní učebny: 50 000 Kč 
 

Evangelická akademie VOŠ sociálně právní v Brně 

příspěvek studentům na pravidelné vzdělávací akce – exkurze: Hochschule Stuttgart ve výši 

50 000 Kč 
 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně 

pořízení nového nábytku do odborných učeben v rekonstruované budově školy v Brně – Líšni 

ve výši 50 000 Kč 

 

https://www.konzervatorolomouc-kea.cz/
http://eapraha.cz/
http://www.socea.cz/
https://skolafilipka.cz/
https://www.bratrska.cz/
https://vos.eabrno.cz/
https://zdravka.eabrno.cz/
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Církevní mateřská škola a základní škola Sudice 

pořízení podlahové krytiny pro třídu mateřské školy ve výši 50 000 Kč. 

Budeme vděčni, když sbírku pro školy Evangelické akademie podpoříte ve Vašem sboru 

i v letošním roce. 

 

Sbírku, prosíme, posílejte do 6. října 2022 na sbírkový účet ÚCK vedený u UniCredit banky 

č.: 7171717171/2700, jako variabilní symbol uveďte 911166xxxx (xxxx = evidenční číslo 

sboru). 

 

 

S bratrským pozdravem  

 

 

 

Jiří Schneider       Helena Wernischová 

synodní kurátor      koordinátorka škol EA 

 

 

https://www.sudickaskola.cz/

