
 

 

 

Zápis z Valné hromady, konané dne 24. 3. 2022 na Základní škole, Jasanová 2, Brno - 

Jundrov 
 
 

Program: 

 

•Zahájení 

•Přivítání členů a hostů 

•Důvod odložení Valné hromady za rok 2021, zrušení příspěvků za rok 2021, v roce 2022 již 

budeme příspěvky vybírat  

•Zpráva o činnosti spolku 

•V době pandemie nebyla možnost konat téměř žádné akce, cestování bylo omezeno,  

školy v Brně i ve Stuttgartu měly zákaz výjezdů do zahraničí.  

 

•Rada brněnského Spolku se sešla na pracovních schůzkách v říjnu, v prosinci 2021 a  

v únoru 2021 

 

•17. 5. uspořádal Magistrát města Brna – Odbor zahraničních vztahů tzv. Call – online diskusi, 

které se zúčastnila H. Naništová – mluvilo se o pandemickém období, o dotačních programech 

a výhledech na roky 2021/22 

 

•Ve dnech 28. – 30. 7. 2021 navštívila Brno předsedkyně stuttgartského Spolku paní  

Martina Thiele, zúčastnila se několika akcí festivalu Meeting Brno společně 

 s H. Naništovou, M. Kubátovou, I. Baierovou a M. Plevovou. Setkala se s M. Kubíčkovou 

a promluvily o spolupráci svých škol. M. Thiele navrhla kontaktovat školu Hezky česky ve 

Stuttgartu – kontakt předán K. Míčové ze ZŠ Husova.(Jde o školu pro děti z českých rodin, 

zatím předány jen e –mailové kontakty.) R. Kudělka zorganizoval pracovní oběd. 

            

•H. Naništová spolu s K. Stávkovou ze ZŠ Jasanová postupně vkládá informace na web Spolku 

– prezentace z minulých let, záznamy z VH, atd. 

•Německou verzi webu má na starosti Harald Nehr z Gymnázia Ferdinanda Porsche 

•Zápis z Valné hromady bude také vložen na webové stránky. 

 

•Spolek dostal na rok 2021 dotaci 60 000, -Kč od magistrátu, možné využití bylo na akce 

partnerských výměn, financování dopravy, vstupného, ubytování a nákup propagačních 

materiálů. Dotace byla nabídnuta členům Spolku – školám na případné akce. Nakonec byla tato 

dotace použita na výjezd čtyř žáků a dvou pedagožek z Gymnázia Elgartova (H. Naništové a D. 

Emmertové) do Stuttgartu na  partnerskou školu Gymnázium Ferdinanda Porsche ve dnech 6. – 

9. 12. 2021. Hlavním účelem byla domluva nového projektu na rok 2022. Během pobytu jsme 

se setkali také s předsedkyní Spolku ve Stuttgartu M. Thiele a mluvili jsme o budoucnosti 

spolupráce Spolků. Výjezd byl úspěšný vzhledem ke stále probíhající pandemii koronaviru. 

Závěrečná zpráva a vyúčtování byly podány na Odboru školství. 

 

•Z dotace byly zakoupeny také fotografické publikace o Brně v němčině, které obdrží členové 

Spolku jako dárky pro své partnerské školy. 

 

•Další žádost o dotaci na akce Spolku nebo partnerských škol na rok 2022 podala H. Naništová 

v říjnu 2021, dotace byla schválena ve výši 50 000,- Kč. Prostředky mohou být použity na 

úhradu dopravy, ubytování, vstupného a propagace. 

 



•Plán na rok 2022 – M. Thiele a S. Schanz z FPG navrhují, aby členové Spolku z Brna přijeli 

do Stuttgartu v termínu, kdy přijede na partnerské setkání Gymnázium Elgartova, t. j. od 20. do 

24. 6. 2022 

 

•Česko – německý fond budoucnosti nabízí program Na jedno kliknutí – rozesláno na školy, 

aby prostudovaly v případě jejich zájmu. 

 

•27. 1. 2022 se uskutečnila online Konference Brno – Lipsko – Stuttgart. Za náš Spolek se zúčastnila 

Milena Kubátová. Sdělila nám informace o konferenci. Diskutovalo se o vzdělání, kultuře a sportu a o 

možnostech, které nabízí EU. Nabízí se projekty Erasmus. V Lipsku mají zájem o větší spolupráci 

slov. Je nutné podporovat regionální festivaly. Dobré by bylo propojit města v oblasti sportu.  

Za Odbor školství byl přítomen vedoucí Mgr. Petr Hruška.   

 

•V termínu 20.- 24. 7. 2022 se bude konat festival Meeting Brno a Pouť smíření – stuttgartský 

Spolek dostane pozvání na akci. 

 
   

•Hospodaření a revizní zpráva – informace shrnula pokladní Spolku 

 

•Hlasování o revizní zprávě a zprávě o hospodaření: 

Valná hromada odsouhlasila zprávu o hospodaření a revizní komise (dozorčí rada) konstatovala, 

že hospodaření Spolku je v pořádku.  

Valná hromada přijala plán akcí na rok 2022. 

 

•Členské příspěvky – faktury budou vyhotoveny na VH na podzim 2022 

 
 

•Přijetí nových členů – žádost podává Gymnázium Šlapanice – v tomto případě žádá škola, které není 

na území města Brna, nemůže být tedy příjemcem dotací z magistrátu. 

Paní Hana Kraftová z tohoto gymnázia nebyla na VH přítomna, bude pou´vána na schůzi Rady 

Spolku a zde bude její žádost projednána. 

  

Žádost o vystoupení ze Spolku podává SOU Charbulova, Valná hromada bere tuto žádost na 

vědomí. 

 

•Závěr, diskuse 

 
      V Brně dne 25. 3. 2022 

       Zapsala 

                                                        Hana Naništová 

 
 


