Valná hromada Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart
30.11.2017
Základní škola Jasanová 2, Brno - Jundrov
Zápis z Valné hromady Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart,
konané dne: 30.11.2017, 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. Pan Robert Kudělka přečetl zprávu ze zasedání Spolku ve Stuttgartu, ve které se nabízí místo
původního květnového termínu nový termín – 11. - 14. 10. 2018
Výjezd se bude týkat jen pedagogů či dalších dospělých zájemců, nikoliv žáků.
13. 10. 2018 se koná ve stuttgartské Liederhalle slavnostní koncert, na který je česká delegace
zvána.
Partneři ze Stutgartu chtějí vypracovat projekt spolupráce spolků na dobu 6 let, téma by bylo
Útěk a vyhnání. Na podzimním setkání proběhne diskuse o tomto tématu.
Pan Jeřábek chystá žádost na dotaci na tento výjezd, zejména se bude žádat o finance na dopravu.
Další informace od pana Kudělky – v rámci květnových Dnů smíření 2018 přijede do Brna delegace
ze Stuttgartu.
3. Zpráva o činnosti Spolku pro podporu partnerství Brno - Stuttgart
Pan Jeřábek vyzval přítomné, aby podali či průběžně podávali informace o aktivitách svých škol
v rámci partnerství se stuttgartskými školami.
Stuttgartský spolek chystá společnou webovou stránku pro oba spolky, kam by se mohly vkládat
infomace o partnerstvích.
Oba spolky vedly konverzaci o možnostech další spolupráce, vznikl generační problém, původni
a zakládající členové spolků odcházejí do důchodu, bylo nutno najít nové členy.
V listopadu 2016 proběhly změny v názvu ze Sdružení na Spolek( nynější název je
Spolek pro podporu partnerství Brno - Stuttgart) a další právnické záležitosti vyřízeny.
V květnu 2017 proběhla akce Dny smíření a Česko – německé kulturní jaro. Oba spolky- brněnský i
stuttgartský se zúčastnily. Brněnští členové zorganizovali program pro partnery ze
Stuttgartu( např. exkurzi do Slavkova).
Další termíny setkání byly projednávány a navrženy na jaro nebo podzim 2018( ze zprávy ze
Stuttgartu nyní víme podzimní termín 11. - 14. 10. 2018

4. Hospodaření a revizní zpráva
Všem přítomným byla podána podrobná analýza hospodaření Spolku.
Revizní komise ve složení J. Brnická, M. Plevová, I. Baierová zkontrolovala, paní účetní vysvětlila
deficit 16, 03 Kč – jedná se o bankovní poplatky a úroky.
5. Členské příspěvky
Byly rozdány faktury jednotlivým zástupcům škol s prosbou o uhrazení.
Škola Elpis žádá o vystoupení ze spolku.
6. Přijetí nových členů
Momentálně nepřijímáme žádného nového člena.
7. Závěr a diskuse
SOU Charbulova má zájem o partnerství se školou ve Stuttgartu.
Paní J. Brnická nabízí možnost vzít zájemce do Stuttgartu při výjezdu její školy v červnu 2018.
Pan P. Jeřábek vyzývá školy k dalšímu pokračování spolupráce.
V roce 2019 bude 30. výročí partnerství – vyvstává otázka, jakým způsobem se pojme oslava.
Termíny oslav stanoví magistráty a primátoři měst, z toho se bude vycházet při dalším plánování.
Pan P. Jeřábek nabízí zprostředkování spolupráce se školami ve Vídni.
Bylo připraveno bohaté občerstvení a proběhla diskuse mezi jednotlivými členy spolku a hosty.

Za Radu Spolku:

Mgr. Přemysl Jeřábek, předseda spolku

