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Volební valná hromada Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart 
24. 11. 2022 

Základní škola Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 

Zápis z Valné hromady Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart, 
 
konané dne: 24. 11. 2022, Základní škola, Jasanová 2, Brno - Jundrov 
 
Přítomni: viz. Prezenční listina 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
  Mgr. Hana Naništová, předsedkyně Rady Spolku pro podporu partnerství  Brno - Stuttgart, zahájila 
schůzi a přivítala přítomné členy Rady a členy Spolku. 
 
2. Volba mandátové komise a následná volba Rady Spolku 
Byla navržena mandátová komise a následně zvolena ve složení: 
J. Rybníkář, M. Vlčková, D. Peňázová  
Mandátová komise spočítala přítomné a konstatovala, že Valná hromada je usnášeníschopná. 
Přítomno bylo 17 členů z celkového počtu 23. 
 
Následovala volba Rady Spolku, do níž byli navrženi: 
Hana Naništová: pro 16, 1 se zdržel 
Milena Kubátová: pro 16, 1 se zdržel 
Přemysl Jeřábek: pro 16, 1 se zdržel 
Lenka Cupalová: pro 16, 1 se zdržel 
Kateřina Míčová: pro 16, 1 se zdržel 
 
Rada spolku odsouhlasila:  
Hana Naništová – předseda Spolku: pro 4, 1 zdržel se hlasování  
Milena Kubátová – místopředseda Spolku: pro 4, 1 zdržel hlasování 
 
3. Zpráva o činnosti Spolku pro podporu partnerství Brno – Stuttgart 
Mgr. Hana Naništová přednesla zprávu o činnosti Spolku. Po období koronavirové epidemie se opět 
pomalu začínají rozbíhat spolupráce původních partnerství. 
Gymnázium Elgartova realizovalo nový projekt s Ferdinand Porsche Gymnasium Zuffenhausen 
Stuttgart v květnu a červnu 2022 a chystá nový projekt na rok 2023 s finanční podporo Česko – 
německého fondu budoucnosti. 
Střední škola chemická chystá výjezd v prosinci do Stuttgartu a další setkání na začátku roku 2023 – 
organizuje M. Kubátová. 



ZŠ Antonínská ve spolupráci se ZŠ Husova mají přivítat delegaci ze Stuttgartu v prosinci a domlouvat 
další akce na rok 2023 – organizují E. Oherová a K. Míčová. 
Gymnázium Křenová má naplánováno partnerské setkání ve Stuttgartu na březen a v Brně na červen 
2023. 
Základní škola speciální Ibsenka plánuje opět výtvarnou soutěž, do níž přizve i partnery za Stuttgartu. 
 
ZŠ Heyrovského hledá ve Stuttgartu partnerskou školu, byl předán kontakt na paní M. Thiele, která se 
pokusí zprostředkovat další kontakty.  
 
V červenci 2022 navštívila Brno předsedkyně stuttgartského Spolku paní Martina Thiele, společně s H. 
Naništovou a dalšími členkami Spolku se zúčastnila akcí festivalu Meeting Brno, setkaly se s organizá-
tory Meetingu a domlouvaly přesun termínu zejména Pouti smíření na období školního roku tak, aby 
se mohli zúčastnit také žáci škol. Bylo dosaženo toho, že Pouť smíření se bude konat 24. 6. 2023 a ná-
sledné akce pro žáky – Brněnec 25. 6. 2023 a setkání studentů na Biskupském gymnáziu 26. 6. 2023. 
Budeme tedy apelovat na školy, aby se akcí zúčastnily.   
 
Na podzim 2022 proběhla vernisáž výtvarné soutěže Základní školy speciální Ibsenka v Mahenově di-
vadle, kde byly vystaveny nejúspěšnější práce žáků. Jeden žák ze Stuttgartu byl oceněn. 
  
Organizátoři Meetingu realizovali 11. 11. 2022 na ZŠ Husova prezentaci festivalu na příští rok, předsta-
vili vize a program. 
 
Delegace ze Stuttgartu měla přijet do Brna ve dnech 10. – 13. 11. 2022, program byl nachystán, ale 14 
dní před příjezdem nám bylo oznámeno, že nikdo nepřijede. Odvolali jsme tedy k naší lítosti napláno-
vané akce. Koncert, který byl již zaplacen, jsme využili pro členy brněnského Spolku. 
Předpokládali jsme, že dotaci 50 000,- Kč, kterou jsme obdrželi od Magistrátu města Brna na rok 
2022, z velké části využijeme na financování delegace ze Stuttgartu. 
Dotaci tedy použijeme náhradním způsobem. Bude uhrazena cesta dvou pedagožek z Gymnázia Elgar-
tova a jedné pedagožky ze ZŠ Jasanová na partnerské školy do Stuttgartu za účelem domluvy projektů 
na rok 2023. Cesta se uskuteční v prosinci. Dále zafinancujeme příjezd delegace na ZŠ Antonínská a 
Husova v prosinci 2022 a také vstupné do Punkevní jeskyně pro delegaci, která přijede ze Stuttgartu 
na Gymnázium M. Lercha. 
Zbylé finance použijeme na nákup reklamních předmětů a propagačních materiálů – domluví 
P. Jeřábek. 
Vyúčtování dotace připraví paní hospodářka s H. Naništovou a odevzdají do 25. 1. 2023 k rukám paní 
Vlčové na Odbor školství.  
 
 
4. Hospodaření a revizní zpráva 
Volba Dozorčí rady: Jarmila Brnická : pro: 16, 1 se zdržel hlasování 
                                    Ivana Baierová: pro 16, 1 se zdržel hlasování 
                                    Marie Plevová: pro 16 ,1 se zdržel hlasování 
 
Všem přítomným byla podána podrobná analýza hospodaření Spolku.  
 
Dozorčí rada ve složení J. Brnická, M. Plevová, I. Baierová zkontrolovala hospodaření a konstatovala, že  
neshledala žádné pochybení. 
 
Zpráva o hospodaření a revizní zpráva byly všemi přítomnými odsouhlaseny – pro: 17 
 



5. Podle informací od členky Rady K. Míčové má zájem o vstup do Spolku ředitel ZŠ Hudcova, Brno – 
Medlánky. Jelikož se nemohl zúčastnit Valné hromady, bude pozván na některou z pracovních schůzek 
Rady a zde přijat, následně odsouhlasí příští Valná hromada. 
 
 
6. Závěr a diskuse 
V diskusi vystoupila paní J. Brnická a upozornila na využívání dotace od magistrátu primárně pro 
financování delegace Spolků. 
H. Naništová vyjádřila politování nad tím, že delegace ze Stuttgartu nepřijela v roce 2022 do Brna. 
Zároveň ocenila dobré kontakty s paní Martinou Thiele, která jako jediná za stuttgartský Spolek již 
dvakrát v létě přijela do Brna a účastnila se Pouti smíření a akcí festivalu Meeting Brno a vyvíjí 
značnou snahu na upevnění kontaktů mezi oběma Spolky. 
Telefonicky se obě předsedkyně shodly na tom, že by stuttgartský Spolek měl do Brna přijet v termínu 
festivalu Meeting Brno.  
 
Bylo připraveno bohaté občerstvení a proběhla volná diskuse mezi jednotlivými členy spolku a hosty. 
 
     
                                                Za Radu Spolku:          Mgr. Hana Naništová, předsedkyně spolku 
 


