Zápis z Valné hromady Spolku pro podporu partnerství Brno - Stuttgart
ze dne 29.11.2018 od 15.30 hodin
na Základní škole Jasanová 2, Brno - Jundrov

Přítomno : 16
Celkový počet : 23
Valná hromada je usnášení schopná
Program:
•Zahájení
•Volba mandátové komise
•Zpráva o činnosti spolku
•Hospodaření, revizní zpráva
•Členské příspěvky
•Zpráva mandátové komise
•Přijetí nových členů
•Oslavy 30. let spolupráce
•Diskuze
•Závěr
Ad 1
Mgr. Přemysl Jeřábek přivítal členy Valné hromady
Ad 2
Do mandátové komise byly zvoleny : Mgr. Hana Naništová a Mgr. Lenka Cupalová
Ad3
Předseda spolku přednesl zprávu o činnosti spolku od poslední Valné hromady, zhodnotil práci
za uplynulý rok, seznámil přítomné s funkcí Spolku. Spolek má školám napomáhat
v navazování partnerství, důležité je hledat partnera podle zájmových aktivit škol, prioritou
nemusí být stejný typ školy.
Říjnový výjezd do Stuttgartu byl zhodnocen kladně, ve stejném termínu se uskutečnilo také
partnerské setkání Gymnázia Elgartova a BIL Schulen v rámci projektu Brno a Stuttgart-města
v zeleni.
P. Jeřábek podal zprávu o fungování Spolku ve Stuttgartu – zde pracují na společných
webových stránkách obou spolků. Naše strana zatím nemá přístup. Po zpřístupnění bude možno
vkládat vizitky škol, které mají zájem o spolupráci.

Ve Stuttgartu bude volen nový předseda místo pana Christopha Wagnera.
Byla zhodnocena fungující spolupráce mezi školami – spolupráce škol při Dětské nemocnici v
Brně i ve Stuttgartu běží dále, Gymnázium M. Lercha(kontaktní osoba Pavel Žemla) přechází
s Ch. Wagnerem na novou školu, tím se uvolňuje Porsche-Gymnasium ve St., Gymnázium
Elagrtova končí s partnerstvím s BIL Schulen, učitelka Anja Schwarz odešla na jinou školu, H.
Naništová z Gymnázia Elgartova usiluje o navázání kontaktů s touto školou.

Ad4
Předsedkyně revizní komise Jaroslava Brnická seznámila přítomné se zprávou o hospodaření
spolku a s revizní zprávou, konstatováno, že všechny doklady jsou v pořádku. Doklady jsou k
nahlédnutí u paní účetní Romany Mlynářové.
Ad5
Účetní spolku Romana Mlynářová předala přítomným členům faktury k zaplacení členských
příspěvků za rok 2018.
Ad 6
Hana Naništová seznámila přítomné s počtem přítomných – 16 a konstatovala, že valná
hromada je usnášeníschopná.
Ad 7
Po krátkém představení školy byli Valnou hromadou přijati noví členové: ZŠ a MŠ Jana
Broskvy, ZŠ Arménská a ZŠ Heyrovského.
Ad 8
Předseda spolku seznámil přítomné s návrhem plánu oslav 30 . let spolupráce s Brno- Stuttgart:
•29.5.2019 – příjezd německé delegace
•30.5.2019 – návštěva škol, vystoupení škol – společné setkání
•31.5. 2019 – večer divadelní představení (koncert)
•1.6. 2019 – pochod smíření
•2.6. 2019 – odjezd
Data budou upřesněna dle požadavků německé strany.
Ve čtvrtek 30.5, nebo v pátek 31.5. by měla být společná konference k další spolupráci
spolků.
Návrhy, náměty na vystoupení škol zasílat předsedovi spolku.

Ad 9
Zazněly návrhy k upřesnění programu a k datům výjezdu do Stuttgartu, vzhledem k prázdninám
je domluva termínů problematická…
Dalším bodem diskuse byl návrh na uskutečnění konference obou spolků v prostorách
Magistrátu města Brna v rámci 30. výročí partnerství měst.

Ad 10
V 17:05 byla valná hromada ukončena předsedou spolku.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí a schvaluje:
•Volba mandátové komise
•Zprávu o činnosti spolku
•Zprávu o hospodaření
•Revizní zprávu
•Zpráva mandátové komise
•Přijetí nových členů

Zapsal : Mgr. Přemysl Jeřábek
Ověřila : Mgr. Hana Naništová

