
 

 

Zápis 

z VI. výjezdního zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2013/2014 konaného dne 16. 6. 2014  

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 27 
                  Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 
                  Ing. Moravec Ivo – zastupitel města     
                                   
 Program: 
Členové Dětského zastupitelstva navštívili Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) 

 ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP) Petra Vachová a 
městský radní Ivo Moravec 
 

nás přivítali v rámci programu Envitech, 
zaměřeném na posilování zájmu školní mládeže o technické a přírodovědné obory, které jsou 
předností jihočeské vědy a výzkumu.    
Členové Dětského zastupitelstva navštívili Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), v laboratorních 
prostorách I. etapy parku se seznámili s vybranými pokusy, které přiblížily moderní jihočeskou vědu 
i využití výsledků výzkumů v praxi. 
„Sami jsme ozkoušeli vědeckou práci a zjistili, co obnáší- zapojili jsme se do pokusů s tekutým 
dusíkem a do mikroskopového pozorování“. 
 Pracovníci firem a institucí sídlících v I. etapě Jihočeského vědeckotechnického parku pohovořili o 
své práci a o využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. 
 Cílem bylo podnítit zájem a úvahy o oboru našeho budoucího studia i následné kariéry – možná 
právě na půdě Jihočeské univerzity s kvalitními přírodovědnými obory, anebo na několika podobně 
zaměřených ústavech Akademie věd ČR.  
  

        
 

 

Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání (JAIP) je obecně prospěšná společnost 
založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací 
v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských 
subjektů, které o to usilují. 

 
 
 

http://www.projekt-envitech.cz/
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Dále jsme nahlédli do pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a seznámili se 
s výzkumem jiných druhů ryb, u kterých usilují vědci o vyšší výtěžnost a rychlost růstu než má 
doposud nám známý kapr:                                                                                      

    
 

 Ivo Moravec a Martina Růžičková 
poděkovali dětem za celoroční účast na zastupování své školy při zasedání Dětského zastupitelstva 
a za práci v něm, předali upomínkové dárkové taštičky a popřáli dětským zastupitelům krásné a 
radostné prázdniny.          
       

 
 
 Kontrola úkolů z minulého zasedání se přesouvá do příštího zasedání. 
Zapsala Martina Růžičková 


