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Vážený pan předseda konventu 
Královéhradeckého seniorátu 

Českobratrské církve evangelické 
Jaroslav Andrejs 

 
                V Náchodě dne 9. října 2016
  

Vážený pane předsedo a vážení účastníci konventu, 

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil za Střední odbornou školu sociální a 

zdravotnickou - Evangelickou akademii v Náchodě a poděkoval Vám za pozvání. Zároveň se 

omlouvám za neúčast, ale v době konání tohoto konventu probíhá setkání zaměstnanců  

evangelických akademií v Bělči nad Orlicí, jehož se účastním.  

Co se týká informací o škole, nejprve bych chtěl poděkovat za spolupráci s Mgr. 

Markem Bártou a Mgr. Michalem Kittou (školní bohoslužby, středeční setkávání, příprava 

oslav 25. výročí založení školy, které se uskuteční 30. listopadu 2016 od 8 hodin v kině 

Vesmír v Náchodě a posléze ve škole a na které Vás srdečně zvu). Dále bych chtěl poděkovat 

za spolupráci s šonovskou farností, která naší škole poskytuje dvě dobrovolnice na výuku 

konverzace v anglickém jazyce, a za spolupráci s Betánií, kde naši žáci konají praxe. 

Rád bych Vás upozornil na webové stránky naší školy www.socea.cz. Najdete tam 

důležité informace o přijímacím řízení, o akcích školy, výroční zprávy, fotografie atd.  

Do školního roku 2017/2018  do oboru Sociální činnost budeme přijímat 50 uchazečů 

a do oboru Ošetřovatel 20 uchazečů. Kritéria přijímacího řízení budou vyvěšena na webu 

školy do konce ledna 2017. Po školním kaplanu Mgr. Marku Bártovi Vám posílám informační 

letáky, které prosím vyvěste na nástěnkách ve sborech. 

U této příležitosti bych Vás rád pozval na některé akce školy:  

• Oslava 25. výročí založení školy a slavnostní Dny otevřených dveří konané dne 30. 

11. 2016 od 8:00 do 18:00 hodin 

•  Dny otevřených dveří konané dne 25. 1. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin. 

• Vánoční bohoslužba dne 22. 12. 2016 v 10:00 hodin v náchodském sboru. 

Na závěr bych Vám rád nabídnul možnost zapůjčení didaktické techniky nebo možnost 

využití prostor školy pro příležitostné akce sborů. 

Přeji Vám příjemné a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce. 

Mgr. David Hanuš 

                                          ředitel školy 


