
Zápis z Valné hromady Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart, 
 

konané dne: 21. 10. 2015, Základní škola, Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 

Přítomni: viz. Prezenční listina 
 

Program: 
 

1. Zahájení  

    Pan Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová, člen Rady Spolku pro podporu partnerství 

    Brno - Stuttgart, zahájil schůzi a přivítal přítomné členy Rady a členy Spolku. 
 

2. Zpráva o činnosti spolku 

    V úvodu byla podána informace o změně názvu – místo Sdružení pro podporu partnerství 

    Brno – Stuttgart  byl zaregistrován nový název Spolek pro podporu partnerství Brno – 

Stuttgart. 

    Byla podána zpráva o činnosti Spolku za poslední rok. V minulých letech se činnost rozvíjí  

    v rámci spolupráce jednotlivých škol, avšak školský systém v Německu je reorganizován, a tak 

se  

    školy zaměřují spíše na své interní problémy než na spolupráci a kontakty se školami v České 

    republice. Rada Spolku prošla také změnami, předsedkyně paní Jarmila Brnická složila svou     

    funkci na podzim 2014 a předsednictví se ujal pan Jiří Dittrich. Na podzim 2015 oznámil svou  

    rezignaci z pracovních důvodů pan Jiří Dittrich a prozatímního vedení Spolku se ujal pan 

    Přemysl Jeřábek. Na podzimní pracovní schůzce Rady byla kooptována paní Milena    

    Kubátová ze Střední průmyslové školy chemické v Brně.   

    Rovněž na německé straně Rada prochází změnami. 

  

3. Hospodaření a revizní zpráva 

    Všem přítomným byla podána podrobná anlýza hospodaření Spolku. 
 

4. Členské příspěvky 

    Byly rozdány faktury jednotlivým zástupcům škol a bylo zjištěno, že některé na některých 

faktu- 

    rách je potřeba opravit název škol – provedou jednotliví zástupci škol ve spolupráci s 

hospodář- 

    kou Spolku. 
 

5. Příprava konference 

    Ve dnech 11. - 14. 11.2015 se bude konat konference Sdružení v Brně, program se připravuje 

ve  

    spolupráci s paní Marií Klusoňovou a panem Robertem Kudělkou z Magistrátu města Brna a  

    bude upřesněn na pracovní schůzce 2. 11. na Odboru škoství.  
 

6. Přijetí nových členů 

    Paní Milena Kubátová se představila přítomným a byla přijata do Rady Spolku. 

 
 



7. Úpravy stanov 

     Valná hromada odsouhlasila úpravu stanov dle NOZ a členové byli upozorněni, že na svých 

     školách musí mít tyto stanovy k dispozici.  
 

8. Závěr a diskuse 

    Bylo připraveno bohaté občerstvení a následovala diskuse o aktivitách škol a problémech 

    souvisejících s navazováním nových kontaktů.  
 

   V Brně dne 21. 10. 2015                            zapsala: Hana Naništová  

     
 


