
 

 

Zápis 

z IV. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce 

2013/2014 konaného dne 26. 2. 2014 v zasedací místnosti ZM 

 

Přítomni: dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 21 

                  Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB 

                  Ing. Mika Svatopluk -  vedoucí odboru ochrany životního prostředí Mm ČB    

                  

 Program:  

 

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2) Artur Vaněček – prezentace fotografií v rámci školní práci 
3) Ostatní – různé 
4)  

Program schválen, zasedání vedeno primátorem Kryštofem Makovcem. 
 
K bodu 1  –  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
Žádné úkoly nebyly ke kontrole. Primátor vyzval, aby se přihlásili ti, kteří myslí spolupráci s panem Michnou 
DDM vážně. Zájem byl. 
 
K bodu 2  - dětský zastupitel Artur Vaněček z Českého reálného gymnázia s.r.o. 
Přednesl a odprezentoval práci s názvem „Fotografie, na kterou se chceme podívat vícekrát jak jednou“ – 
Dozvěděli jsme se při prezentaci, že 1. fotografie vznikla v roce 1826; porovnání dobré a špatné fotografie; 
portrétové foto; focení pro dobrodružství; fotografie s myšlenkou;. Fotografie Vás dokáže vtáhnout do 
jiného světa. České reálné gymnázium podporuje umění a fotografování. 
 
K bodu 3  –  Diskuse 

 Dětské zastupitelky ze ZŠ Máj II. předaly přehled  aktivit  připravovaných pro žáky na této škole. Na 
škole pracuje metodik PaedDr. Pundová a tým 15 peer aktivistů v oblastech: zdravotní, osobnostní 
výchovy, občanské výchovy, prevence patologických jevů u mládeže, projekt na soužití žáků; projekt 
s Policií ČR – osobní bezpečí a dopravní výchova + trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana; 
zpracován na škole je Minimální preventivní program prevence patologických jevů; schránka důvěry 
k dispozici. 

 Ing. Mika: příští rok mají ČB výročí 750 let od svého založení;  dále pohovořil o problémech, které 
trápí město (narušování městského pořádku pravidelně ve středu na trase město-sídl. Máj, koleje 
VŠZ); po městě jezdí dva vysavače na psí exkrementy. 
Vysvětlil, jak funguje odbor ochrany životního prostředí- jsme obecní úřad obce s rozšířenou 
působností (vyřizujeme administrativu dle příslušných zákonů pro 79 obcí) a jen z malé části 
vykonáváme ve městě  ČB samosprávnou činnost. 

 Vzkaz žáka ze schránky bude předán na odbor informačních a komunikačních technologií s žádostí o 
odpověď: týkal se webových stránek města ČB. Žáku Martinu Novotnému se zdají být zmatené a 
nepřehledné, při povodni málo informací, splývající text rubrik… 

 DZ se vyjádřilo tak, že na některých školách je absence sexuální výchovy a uvítali by besedu 
s odborníkem na toto téma.  
 
Příští zasedání bude 8. dubna 2014 v úterý v 12,45 hodin 

              – navštíví nás Městská policie a o. s. Kulteko 
 
 
 
Zapsala Martina Růžičková 


