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Naše milá kolegyně Ladislava Staňková dosáhla v létě neuvěřitelných 50 let. Nikdo 
tomu nechtěl uvěřit, ale ochotně jsme školní rok zahájili malou narozeninovou oslavou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Během prázdnin se opět podařilo vylepšit prostředí školy. Dvě 
učebny jsou nově vymalované a mají novou podlahovou krytinu. 
Renovace se dočkala také učebna výpočetní techniky. 
     
     
Ke změně došlo i mezi zaměstnanci 
školy. Ve vrátnici se střídají pan 
J.Špachta a paní E. Adamcová 
(sestra paní Lukové) 

 
 
Na pozici učitele angličtiny byl přijat lektor z New Jersey (USA), pan Jeoffrey 

Monteforte. 

Hospodářka, paní Miroslava Borovková, odešla do 
vytouženého důchodu a během září zaučila novou hospodářku, 
paní Radku Lebedovou. 
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Peer program. Ve dnech 19. – 23. září pořádal prof. Pavel Marek opět školní akci 

v rámci Preventivního protidrogového programu. A takto na konci loňského roku oslovil 
studenty: 

Program: Začneme ve Vyšším Brodě, na člunech budeme vždy splouvat pár kilometrů 
(jízda trvá max. 4 hodiny) směrem ku Praze, kam ale asi nedojedeme :). Zastávky 
plánujeme např. v Rožmberku, Českém Krumlově a Zlaté Koruně, věci vám budeme 
převážet autem. Z názvů měst je vidět, že dále si zájemci mohou prohlédnout 
historické skvosty v těchto městech, program bude i pro sportovce (kopaná, volejbal, 
petanque,… - podle zájmu). Večery budeme trávit u ohně. Strava bude buď vlastní 
nebo v restauracích, spaní ve vlastních stanech (případně v chatkách) v kempech u 
Vltavy. V kempech je sociální zařízení (sprcha většinou za příplatek) na slušné úrovni. 
Základní vodácké vybavení (pádla, vesty) vám zapůjčíme. 
Cenu za dopravu a pobyt v kempech odhaduji zhruba na 800 Kč. 

Cíl: užít si pohodový týden a najít jiné alternativy využití času místo drog. Akce se 
mohou účastnit studenti z různých tříd, samozřejmě i prváci. 

Vodácké umění je jistě vítané, avšak v žádném případě není podmínkou účasti. Navíc 
máme další vyškolené vodáky (druháci na kurzu naučili základní abecedu :). 

Akce se zúčastnili Š. Cirkl a L. Staňková. 
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3. září jsme opět jako dobrovolníci pomáhali při běhu NIKE 
RUN PRAGUE. Akce se zúčastnilo 5 ambasadorů, 40 
studentů a 20 absolventů:-) 

10. září jsme se zapojili jako dobrovolníci při běhu 
MATTONI Grand Prix Praha 2011. Na akci přišlo 28 

studentů a 7 absolventů s prof. Z. Valentovou 
(organizátorkou těchto dobrovolných běžeckých akcí) a  

D. Kohoutovou.  

 

 

 

 

 

 

  
          
  
Předmětová komise chemie uspořádala chemický kroužek pro žáky 
ze základních škol. Žáci si prakticky vyzkoušeli své teoretické 
znalosti. Analyzovali půdu, mikroskopem pozorovali půdní bakterie, 
roztoče, rozkládající se listy apod.  
 

 

 

14. září proběhlo druhé kolo maturitních zkoušek. 
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V září se šest studentů 4. ročníku (Hašková, 
Hejduková, Bílek, Bíma, Peter, Šaršoun) 
zúčastnilo v rámci projektu Leonardo da 
Vinci odborné praxe v Rhein - Erft Akademii 
v Hütrhu u Kolína nad Rýnem, která je součástí 
Chemiepark Knapsack. 

Během čtrnáctidenní praxe si studenti 
vyzkoušeli jednak práci v laboratořích, tak také 

v tzv. Techniku. V Techniku jsou různé typy poloprovozních aparatur - destilační, 
extrakční, absorpční, na kterých studenti pracovali. 

Studenty doprovázela zástupkyně ředitele Ing. 
Iva Chalupová. 

Program tohoto projektu: 

Úvod: Od 19 září do 2. října jsme se zúčastnili 
odborné praxe v rámci projektu Leonardo da 
Vinci. Odbornou praxi jsme vykonávali v  Rhein – 
Erft Akademii v Hürthu u Kolína nad Rýnem, která 
je součástí Chemiepark Knapsack. 

 V Německu jsme strávili 14 dní, které můžeme rozdělit na 2 části.  
První týden jsme pracovali v laboratoři a druhý v tzv. Techniku. 
1. den 
1. Hned při příjezdu jsme byli přátelsky přivítáni v jedné z konferenčních místností 
akademie, kde jsme se seznámili s programem na celých 14 dní a prohlédli si Rhein – 
Erft Akademii. REA je vzdělávací centrum, které zajišťuje odborné vzdělávání ve 4 
oblastech: chemickém,technickém, v oblasti výpočetní techniky a v ekonomické 
oblasti.  
2. Před příchodem do laboratoří jsme byli poučeni o bezpečnosti práce a každý zadaný 
úkol jsme se teoreticky připravili. 
2. den 
1. Práce v laboratoři neprobíhala standardním způsobem, museli jsme se naučit 
v malém měřítku práci, kterou jsme pak prováděli na poloprovozních jednotkách 
v Techniku. 
2. výsledky z měření jsme museli vždy pečlivě zpracovat a vyhodnotit 
3. den 
1. Třetí den jsme dostali neznámý vzorek směsi a naším úkolem bylo navrhnout 
separační metody k oddělení jednotlivých složek. Každý pracoval samostatně. Záleželo 
jen na nás, jaký postup zvolíme. 
2. Odpoledne si každý  sestavil aparaturu, kterou jsme potřebovali následující den . 
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4. den 
1. Následujícím úkolem bylo syntetizovat kyselinou acetylsalicylovou reakcí kyseliny 
salicyové a anhydridu kyseliny octové. Kyselina acetylsalicylová se používá jako 
antipyretické analgetikum. 
2. Protože je tato preparace časově náročná, tak jsme ji prováděli celý den.  
5. den 
1. Zde vidíte produkt naší syntézy 
z předešlého dne. Bohužel,někomu se syntéza 
z neznámých důvodů příliš nezdařila. 
2. Kvalitu kyseliny acetylsalicylové jsme pak 
zjišťovali pomocí teploty tání. 
6. den 
1. 2. týden naše praxe probíhala v tzv. 
Techniku, které tvoří různé poloprovozní 
jednotky – filtrační, rektifikační, destilační, 
extrakční. My jsme pracovali na  tzv. PLS aparaturách, které se skládali ze dvou 
okruhů – dispenzního a filtračního. Suspenzní okruh tvořil zásobník, reaktor, čerpadla. 

Filtrační čerpadla a filtr. 
Nejprve jsme se museli seznámit a  pochopit 
funkce jednotlivých částí aparatur, jejich  
ovládání  -  jak mechanické tak elektronické.  
Teprve potom jsme mohli jít pracovat podle 
přesného návodu. 
2. Pracovali jsme ve dvojicích, protože ovládání 
jednotlivých zařízení bylo možné provádět 

dvěma způsoby. Buď počítačem z velína, nebo manuálně, přímo na aparatuře. Jeden 
z dvojice tedy pracoval u aparatury a druhý kontroloval průběh na počítači. 
7. den 
1.Poloprovozní zařízení jsme naplnili vodou, zahřívali, udržovali teplotní režim,  ovládali 
jednotlivé okruhy a přečerpávali náplň reaktoru do zásobníku, nakonec vypustili obsah 
celého zařízení, všechny tyto práce jsme museli zvládnout, abychom  byli připraveni na 
závěrečnou práci.   
8. den 
1. Tou bylo vyrobit síran vápenatý z uhličitanu vápenatého v poloprovozním měřítku. 
2.Práce  byla velmi náročná, museli jsme kontrolovat teplotu v reaktoru, na počítači, 
udržovat jednotlivé okruhy ve správném pracovním režimu, přidávat kyselinu 
chlorovodíkovou, síran sodný  a přitom celý proces musel probíhat  kontinuálně. 
Nakonec jsme dihydrát síranu vápenatého odfiltrovali buď vakuově nebo za 
normálního tlaku. Největším problémem bylo udržet vše ve správném režimu, aby 
nedošlo k usazení síranu vápenatého v potrubí. To se nám bohužel také stalo, ale 
poradili jsme si. 
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9-10. den 
1. K naší praxi patřily i exkurze. První byla do provozu membránové elektrolýzy 
chloridu sodného.Vyzkoušeli jsme si rozpouštění soli na vlatní kůži. 
Další exkurze byla na univerzitu  v Jülichu, kde jsme se seznámili s výzkumem o 
obnovitelných zdrojích energie. 
2. Viděli jsme také solární elektrárnu na principu přímého odrazu slunečního záření. 
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23. září se na Vítězném náměstí v Dejvicích konal Chemický jarmark. Naše škola se 

představila ve dvou stáncích- U Burelu a Baronokoks. Na jarmark se přišli odpoledne 

podívat všichni studenti školy a objevilo se i nemálo absolventů, současných studentů 

VŠCHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. září se, jako součást akce Věda v ulicích, konala podobná atrakce pro širokou 

veřejnost. Tentokrát jsme měli dva stánky- U Burelu a U půvabného (š)kvarku 

v kampusu ČVUT a VŠCHT před Národní technickou knihovnou. 

Velká zásluha za obě akce, propagující před širokou veřejností naši školu, patří                    

Ing. Zitě Valentové.  
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Sportovní den v Riegrových sadech dne 27. září 

Hoši hráli fotbal, dívky odbíjenou. 

Výsledky:  

fotbal                             

1. místo  L3. 

2. místo .C1.A 

3. místo A4. 

 

odbíjená 

1. místo     F3. (Filípková, Gabalová, Hudecová, Koudelková, Podhorská, Štičková)  

2. místo   F4. (Hegrová, Chomátová, Kroupová, Křapková, Luštincová, Nováková, 
Podskalská, Steinová) 

3. místo    A,Z4. (Kvízová A., Kvízová J., Matějíčková, Pešková, Pletichová, Pokorná, 
Počtová ) 

rozhodčí:  Ing Kohoutová, Mgr. Vojtíšková 

Počasí nám velmi přálo, zranění byla jen lehká. 
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29. září pod přísným dohledem prof. P. Marka 

jsme si zkusili cvičně evakuaci budovy 

z důvodu požáru. Přemístění všeho živého 

z učeben a laboratoří na bezpečný školní dvůr 

proběhlo bez problémů. 

 

 

ČSOP vyrazil na první výlet... zaznamenal prof. Miloš Mucala: 
 První výprava v tomto školním roce se konala v sobotu 1. října, 
a to na Hřebeny do rezervace Hradec. Ze Všeradic jsme se 
vydali po značce na Stožec,  odtud podél  rezervace  a pak do 
Hostomic na vlak. Rezervace chrání bukový porost na jižním 
  suťovém svahu Hřebenů v délce asi 4 km. 
 Počasí jako v létě, nebe bez mráčku, teplota kolem 25°C. Listí 
stromů se stále zelená, podzim se ještě neohlásil.  

     To co jsme mohli vidět v rezervaci, nám však vyrazilo dech. Jen malá část 
přiléhající  ke Stožci je oplocená, tak aby zabránila spásání  podrostu. Jinak, 
je země v rezervaci rozrytá od zvěře a po mladé generaci ani stopy.  Bukový porost 
tak nemá budoucnost a  ve stádiu rozpadu zanikne. Pečovatelé o rezervaci 
dokonce odstraňují padlé stromy a  tak nálet semenáčů nemá šanci se uchtit ani 
pod ochranou ležících kmenů. Smutný je  výsledek managementu lesní rezervace. 

17. října se studenti A4.a Z4. s prof. Chalupovou a Valentovou seznámili s 
provozem společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v Dobrovici. Studenti měli 
možnost vidět laboratoř na polarimetrické určování cukernatosti řepy, řezání řepy 
na řízky, extrakci - vyslaďování řízků, úpravu cukerné šťávy vápenným mlékem a 
oxidem uhličitým a na závěr odparku a krystalizátor. Zpestřením exkurze byla 
návštěva muzea, kde se studenti seznámili s vývojem výroby cukru, šlechtěním a 
pěstováním cukrové řepy a s výrobou lihu.  

. 
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V říjnu došlo k celé řadě dalších mimoškolních akcí. 

Třídy F2.A, F3. a L4. navštívili čistírnu odpadních 

vod v Bubenči, L4. byla v leteckém muzeu ve 

Kbelích a  ekotým navštívil naše sponzorované 

chovance v ZOO. 

Naše kolegyně chemikářky uspořádaly seminář pro učitele chemie na základních 
školách  

Časový harmonogram semináře 18. října 

 8.30  –  9.00    Prezentace účastníků v učebně 306 (3. patro) 
 9.00  –  9.05    Přivítání na MSŠCH    Ing. Jiří Zajíček 
 9.05  – 10.35   Přednáška a diskuse lektorů z MŽP ČR 
       RNDr. Alena Marková, RNDr. Milada Vomastková, CSc., Ing. Kateřina Šebková 
10:35 – 10.50   Přestávka 
10.50 – 11.20   Představení projektů a soutěží MSŠCH v laboratoři L3. (2. patro)                
11.30 – 12.30   Představení měřicího systému Verner (učebna 306) 
12.30 – 13.00   Virtuální chemie (učebna 306)    Ing. Zita Valentová 

 
Zúčastnili se 35 učitelů ZŠ, tři lektorky z Ministerstva 
životního prostředí, tři lektoři firmy Vernier a J. 
Prokopová, Iva Chalupová a Zita Velentová. 
Na přednášce lektorek z MŽP byli přítomni i studenti 4. 
ročníku a členové ekotýmu. 
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Od 3. října do 18. ledna probíhá v naší škole deset Projektových dnů pro žáky 9. tříd. 
 

 
Masarykova střední škola 
chemická  
Křemencova 12, 116 28 Praha 1 
Tel.: 222 924 444 
E-mail : info@mssch.cz 
URL : http://www.mssch.cz 

 
Projektové vyučování pro ZŠ 
Nemáte vlastní laboratoř ? My ano ! 
S podporou hl. m. Prahy jsme pro žáky základních škol připravili praktickou 
výuku v našich moderních laboratořích, a to zcela zdarma. 
Naši učitelé-chemici s pomocí našich studentů provedou vaše žáky základními 
laboratorními operacemi, a to praktickou a nenásilnou formou. Chemie v praxi 
je nesmírně zajímavá a inspirativní. Poskytněte svým žákům možnost osahat si 
baňku, nálevku, chladič a další běžné pomůcky používané v chemické laboratoři. 
Chemie na "vlastní kůži" je neocenitelný zážitek. 
 
Chemické dopoledne pro žáky 9. tříd 

9 – 11 hod. 
Téma: Stejnorodé a různorodé směsi 
Žáci si prakticky vyzkoušejí své znalosti – navažování, rozpouštění, filtraci, 
odpařování, měření hustoty, používání chemických tabulek, výpočty, destilaci. 
Skupina max. 24 žáků, s sebou ochranný oděv, přezutí a psací potřeby. 
Přihlásit se můžete na tel.: 222 924 429 - p. Prokopová. 
 
 



 12 

Ochrana člověka za mimořádných situací - 20. říjen v Krčském lese. 

 
Akce, ve které bylo cílem procvičit a ověřit znalosti ze zdravovědy a ochrany 

obyvatel. Zároveň jsme prověřili brannou zdatnost, plnili různé úkoly. Navíc jsme se 
věnovali i ekologii. 
Studenti přistoupili k akci velmi aktivně, doprovázející učitelé je chválili.  

 
V čem se soutěžilo? 
Základní 

test 

Branné 

dovednosti 

- přesun 

raněných 

Orientace Test ze 

zdravovědy 

Zdravově

da- 

praktické 

činnosti 

Ekologie 

                               
 Výsledky:  

1. místo:  L3.   30 bodů     
2.- 3. místo C1.B a  F3.  29 bodů 
4.- 5 . místo      A4., L4.  28 bodů 
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V říjnu oslavila kolegyně Blanka Tupá padesátiny. 
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21. října jsme už tradičně navštívili anglické divadlo. Letos dávala TNT Theatre Britain 

zdramatizovaný román Charlese Dickense „David Copperfield“. Účastnili se převážně 

studenti čtvrtého a třetího ročníku. 
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Podzimní setkání bývalých pracovníků školy bylo 2. listopadu. Naši důchodci si 

připomněli životné jubilea kolegů Ivana Sedláka, Mirky Harnové, Elišky Drahotové, 

Ivana Sedláka a současného údržbáře pana Jiřího Ptáčníka. 

Zavzpomínalo se však bohužel i na Jirku Báču, který nedávno 

podlehl v boji s rakovinou. Učil chemii v letech 1989-1998. 
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Studentská odborná konference studentů Masarykovy střední školy 

chemické pořádaná dne 9.11. 2011 v posluchárně 

Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha 6 – 

Petřiny, Heyrovského náměstí 2 

Program 

8.30 Zahájení 

Předseda: Ing. Dagmar Kohoutová, MSŠCH 

8.40 – 10.30 Soutěžní část 

 

1. Klára Prokopová F4., Jan Šaršoun F4. 

Voltametrické stanovení 9-nitroantracenu. 

Školitel: Dr. Ing. NAVRÁTIL Tomáš, Pracoviště: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského 

AV ČR 

2. Alena Hašková Z4., Martin Peter A4. 

Výzkum rozbuchových složí v cylindrických projektilech ráže 50mm pro použití 

v profesionální pyrotechnice. 

Školitel: Ing. Zita Valentová, Pracoviště: MSŠCH Praha 

3. Kryštof Škach F3. 

Syntéza esterů porphyrinu se žlučovými kyselinami. 

Školitel: prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc., Mgr. Lenka 

Cardová, Pracoviště: Ústav chemie přírodních látek 

VŠCHT Praha 

 

4. Štěpán Flieger F4. 

Biodegradovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých 

tkání. 

Školitel: Ing. Hana Studenovská, Ph.D., Pracoviště: Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
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5. Jakub Brož A4., Dragan Čosič A4. 

Dipyrrolový derivát cholesterolu. 

Školitel: prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc., Ing. Zdena Nováková, 

Pracoviště: Ústav chemie přírodních látek VŠCHT Praha 

10.30 – 11.00 Přestávka 

11.00 – 11.45 Mezinárodní rok chemie – prezentace 

aktivit MSŠCH 

Ing. Zita Valentová 

 

 

 

Informační video o naší škole – představení 

Jan Šaršoun F4. 

Na filmu spolupracovali  

J. Šaršoun, J. Bíma a  

M. Peter. 
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Prezentace zahraniční stáže v Rhein – Erft Akademii, 

Hürth, Německo 

Ing. Iva Chalupová, Michal Bílek, Jaroslav Bíma, Alena 

Hašková, Hedvika Hejduková, 

Martin Peter, Jan Šaršoun 

 

 

11.45 - 12.00 Vyhlášení výsledků, předání cen. 

Soutěžní část hodnotila odborná porota ve složení: 

Ing. Martin Studenovský, PhD., ÚMCH AV ČR 

Ing. Miloš Mucala, MSŠCH 

Ing. Martin Kronďák, PhD., ÚJV Řež 

Ing. Tomáš Pekárek, ZENTIVA Praha 

Ing. Jarmila Pešáková, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

 

Výsledky školního kola SOČ: 

1. Alena Hašková Z4., Martin Peter A4. 

 2. Štěpán Flieger F4. 

 3. Kryštof Škach F3. 

 4. Klára Prokopová F4., Jan Šaršoun F4. 

 5. Jakub Brož A4., Dragan Ćosić A4. 
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První letošní den otevřených dveří dne 15. listopadu 

 

Přišlo 179 lidí, z toho 79 dětí. Objevil se také (jak je už dobrým zvykem) čerství i méně 

čerství absolventi.  

 



http : //www.mssch.cz/  

MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA CHEMICKÁ  
Praha 1, Křemencova 12 
 
 Vás zve na tradiční 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

15. listopadu, 7. prosince a 12. ledna 
 vždy od 14 do 18 hodin 

 
Naše škola je škola s dlouholetou tradicí známá často pod důvěrným názvem KŘEMENCÁRNA. Sídlí v poměrně klidném prostředí v centru 
města, přímo proti restauraci U Fleků. Škola má dobře vybavené chemické laboratoře, laboratoř elektrotechniky a výpočetní techniky. V budově 
je i tělocvična a výborně vařící školní jídelna. Přijďte nás navštívit a seznámit se blíže s naší školou. Obor aplikovaná chemie nabízí velice 
perspektivní zaměření. V průběhu studia je kladen velký důraz i na výuku jazyků. Pro obor aplikovaná chemie nabízíme zaměření: 
 

Klinická a toxikologická analýza 
Základen tohoto zaměření je analytická chemie, která je rozšířena o profilové předměty: klinická a toxikologická analýza, molekulární biologie a 
toxikologie.  
 

Syntéza a výroba léčiv 
Základen tohoto zaměření je chemická technologie, která je rozšířena o profilové předměty: farmakologie, farmakochemie, výroba a syntéza léčiv. 
 
 

Ochrana životního prostředí 
Základen tohoto zaměření je chemická technologie v rozšířeném pojetí a ochrana životního prostředí. Zaměření zahrnuje všechny důležité oblasti 
technologie ochrany životního prostředí, tj. čištění odpadních vod, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.  
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Předmětová komise chemiků zajistila opět naši účast na přehlídce pražských středních 

škol Schola Pragensis v Kongresovém centru ve dnech 24.-26. listopadu. V třídenním 

maratonu pomáhali našim chemičkám i dobrovolníci z řad studentů:  A2. (Václav Novák, 

Petr Svoboda, Jan Sedláček, Mikuláš Vlk, Martin Štengel), A4. (Martin Peter, Jakub 

Brož), A3. (Barbora Procházková, Klára Badalová), F2.A (Veronika Machalická, Michal 

Kroc, Tomáš Ponert, Ondřej Havlík) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Podzimní činnost místní organizace Českého svazu ochránců přírody, vedené Ing.  
M. Mucalou, pokračovala i v listopadu. Takto zval Miloš zájemce na webových stránkách 
školy: 
 
Druhá výprava se koná v sobotu 26. listopadu, a to za tajemstvím Kounovských řad. 
Převládají názory, že se zde nalézá pozůstatek z doby megalitů, jak je známe třeba z Bretaně a jižní 
Anglie. Blíže viz např.http://eldar.cz/megality/kounovske_rady .html . Nevynecháme ani hrad Džbán 
(http://www.castles.cz/hrad-dzban/). 
Plánovaná trasa představuje asi 12 km, tedy tři hodinky pohodlné chůze, nebo dvě hodiny chůze v rychlém 
tempu. Cesta vede přes Krušovice - Hředle - Džbán-vrchol - Hrad - Kounovské řady - Kounov, žel.st. Z 
Kounova nám jede vlak ve 14. 28, (nebo v 16.28), návrat do Prahy-Dejvic je pak v 16.42, (nebo v 18.42). 
Sraz je v 7.30 hod na konečné metra B - na Zličíně. Autobus do Kladna  
odjíždí v 7.40. Zde v zastávce U Kostela  (8.38) přestupujeme na autobus do Krušovic, kam dorazíme v půl 
desáté. 
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Ve dnech 28. listopadu až 1. prosince se opět uskutečnila chemická soutěž pro žáky 
osmých tříd ZŠ. Pomáhali i dobrovolníci z řad studentů. 
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V prosinci jsme obhájili titul Ekoškola (viz diplom) 

 

Také proběhly některé tradiční události, které už kronikářku moc nebaví zaznamenávat. 

Opakují se ve stejném čase každý rok. 

7. prosince to byl druhý den otevřených dveří. 
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V prosinci navštívili žáci A3. a F3. spalovnu Malešice, F4. byla v VUV, zatímco A4. na PřF 
UK. Proběhlo také testování čtvrťáků na volbu povolání. L4. byla opět s prof. Staňkovou 
v TPCA, F3. v SÚRAO, Z4. v Mitasu a A4. v pivovaru U Fleků.  
 
15. prosince- vánoční turnaj v basketbale. 
Družstva dívek se utkala ve školní tělocvičně, Chlapci hráli v Riegrových sadech. 
 
Výsledky: 

Dívky             Hoši                
 
1.místo-F4.    1.místo-A3. 
2.místo-F3.    2.místo-L3. 
3. místo- A4., Z4.    3.místo-A4. 

 Nejlepší střelci-Hrudka- 52 b,Polena- 24 b, Cosic- 
16 b, Švesták- 12 b a Vymyslický- 10 b. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

          
20. prosince - vánoční turnaj v stolním tenise 

Pořadí hoši:                 Pořadí dívky: 
  1. Točík                       1. Šimáčková 
  2. Rezek                      2. Jarošová 
  3. Vlk                          3. Dörflerová 
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Velký úspěch chlapců ze třídy A4. 
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Konečně něco nového pro kronikáře! 

Kolegyně Eva Stratilová přišla s nápadem uspořádat soutěž o křemencárenský rohlíček. 

Devět vzorků se utkalo v lítém souboji v lab1. Výsledky zůstaly kronikářce zahaleny 

tajemstvím. Všechno ale chutnalo v tento předposlední předvánoční den vánočně, tedy 

znamenitě :-) 
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Poslední letošní událostí, hodnou zaznamenání v kronice, je tradiční vánoční večírek zaměstnanců. Letos opět v pizzerii  
U kostela 21. prosince. 
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I v novém roce pokračovaly 

 projektové dny pro žáky základních škol. 

V období  od 3.10.2011 do 15.2.2012 se uskutečnilo 

celkem 19 projektových dnů, navštívilo nás celkem 381 

žáků  9. tříd z 18 základních škol a pomáhalo nám 66 

našich studentů (někteří velmi ochotně i několikrát:-). 

Pokračovat budeme zase až v červnu pro žáky 8. tříd. 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

A. Chvojková  

10. ledna mají svátek tuleni, lachtani a velryby.  U příležitosti tohoto dne ekotým 

uspořádal soutěž o nejlepší fotografii, obrázek nebo jiný výtvor s tímto tématem. 

Zvítězila Anna Chvojková (C1.B) s koláží. 

11. ledna Školního kola olympiády v českém jazyce, které připravila prof. A. Satrapová, 

se zúčastnilo 13 studentů.   
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Ve vyšších kolech olympiády se letos nikdo neumístil. Na vítězných stupních byli 

1. K. Vitoušová (F3.) 

2. M. Horník (F2.B) 

3.-4. E. Slavíková (A3.) a R. Sochorek (F3.), 

       
       
       
       
       
         K. Vitoušová 

12. ledna postoupili do celopražského kola soutěže ve 

stolním tenise J. Rezek, R. Točík, M. Fuksa (na 

obrázku) a P. Nový. 

 

Třetí dne otevřených dveří se 12. ledna  navštívilo 

školu 68 rodičů a 83 dětí. Program byl tradiční. Jako 

novinka se při této příležitosti objevily na chodbách směrovky, které zhotovil prof. V. 

Malý.  
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ČSOP 

Třetí výprava se uskutečnila v novém roce 2012 v sobotu 14. 

ledna z Kostelce u Křížků přes Kamenný Přívoz a Posázavskou 

stezkou do Pikovic.  Trasa byla dlouhá asi 20 km. Bylo nás pět, 

vlastně s Bernym šest. Ten byl z nás nejotužilejší a zima 

nezima, v Sázavě se i vykoupal. M. Mucala (je na obrázku ze 

dne otevřených dveří) 

Čtvrté ročníky se 23. ledna zúčastnily divadelního představení „Beat Generation“ 

v Malém Vinohradském divadle. Pár postřehů od návštěvníků představení: 
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Během ledna proběhla i řada „chemických“ mimoškolních akcí. 

 5. ledna se uskutečnila přednáška o výrobě kaučuku, které se zúčastnili žáci A4. a L4.  

24. ledna byli žáci F4. za doprovodu prof. Chalupové a Mucaly ve firmě Zentiva.  

Ve dnech 27. a 30. ledna doprovodila prof. M. Veverková třídy A4. a F4.na exkurzi  do 

laboratoří VŠCHT. 

 

25. ledna oslavoval Štěpán Cirkl 32. narozeniny. Tento kolega / nekolega studoval 

v naší škole v letech 1994-1998, ve třídě M4. třídní profesorky M. Veverkové. MSŠCH 

zůstal věrný i po maturitě. Pracoval jako asistent výpočetní techniky a pomáhá v naší 

škole dodnes. 
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24 a 26. ledna proběhla ve škole olympiáda v anglickém jazyce. Přihlásilo se 13, ale 

přišlo pouze 11 žáků z 1. až 3 ročníku. Stejně jako v českém jazyce, ani v anglickém se 

naši studenti neprobojovali do vyšších sfér. To se stává občas jen v chemických 

soutěžích. :-( 

Zvítězil Petr Svoboda z A2.  

(na fotu s prof. D. Šanderovou, hlavní 

organizátorkou) 

 

26. ledna byly oficiálně zahájeny 

oslavy 175. výročí založení 1. české 

průmyslové školy, jíž je naše MSŠCH 

jednou z nástupnických škol. Oslav se ujala SPŠS Betlémská a pozvala delegaci z naší 

školy na slavnostní shromáždění do Betlémské kaple. Podle výpovědí účastníků byla 

celá akce velmi nudná, dlouhá a v kapli byla zima. Doufejme, že další akce této 

celoroční oslavy budou zábavnější. 

Masarykova střední škola chemická je jednou ze tří odborných škol, jejichž počátky jsou spjaty s 1. 
českou průmyslovou školou založenou v Praze r. 1837. Společně SPŠ strojní a SPŠ stavební J. Gočára 
navazuje na její tradice, neboť už r. 1898 zde vzniklo samostatné chemické oddělení, ze kterého se 
pak r. 1945 stala Střední průmyslová škola chemická. 

 Plánované akce 

1.      Reprezentační ples školy 13. března v Lucerně 

2.      Turnaj tří škol 25. září 2012 

Turnaje ve volejbale a fotbale se zúčastní zástupci tří škol, které vznikly z původní 1. české 
průmyslové školy 

 3.      Den absolventů 12. října od 10 do 19 h 

Cílem akce je pozvat co největší množství absolventů do budovy školy a představit jim školu 
v současnosti.  

4.      Den budoucích vědců 14. listopadu 2012 

V rámci oslav uspořádáme v tento den odbornou konferenci žáků naší školy. Konference bude 
organizována ve spolupráci s Akademií věd  

 5.      Dny otevřených dveří 7. 11. a 4. 12.2012 od 14 do 18 h 

V těchto dnech představíme široké veřejnosti naši moderní koncepci výuky chemie. Budou připraveny 

zejména demonstrační laboratoře s ukázkou výuky, představíme všechny aktivity školy.   
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27. ledna pomáhali studenti z A2. a A4. s přípravou stánku na akci Jarmark řemesel. 

Tato akce byla určena pro žáky 9. tříd, kteří mají zájem o další studium na technicky 

zaměřených středních školách. Hostitelskou organizací byla střední škola COPTH 

v Poděbradské ul., Praha 9. Dík patří Z. Valentové. 
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Lubo Pergler, který je na naší škole učitelem němčiny 

již od roku 2008-09, oslavil 30. ledna pětapadesáté 

narozeniny. 

 

 

 

 

31. leden 

První pololetí zakončilo tradiční shromáždění studentů 

i učitelů ve školní tělocvičně. 

Ředitel školy předal diplomy a peněžní odměnu 

studentům, kteří prospěli s vyznamenáním. V tomto 

pololetí jich bylo devět. 

S. Hermanová (C1.A), D. Šimáčková (F2.B), L. Hemidi a R. Točík z F3., M. Bílek, J. 

Bíma a B. Pletichová z A4., M. Böhmová (F4.) a A. Švejdová (Z4.). 

Před nastoupenou školou byli také jmenováni vítězové olympiád v českém jazyce, 

1. K. Vitoušová (F3.)  2. M. Horník (F2.B)  3.-4. E. Slavíková (A3.) a R. Sochorek (F3.), 

a v anglickém jazyce, 1. P. Svoboda (A2.)  2. L. Kejla (F2.B)  3. H. Jenčuš (A2.). 

 Nastoupil také vítězný tým soutěže Ochrana člověka za mimořádných situací- třída L3. 

V soutěži nejlepší ztvárnění tuleně či velryby (Mezinárodní den 10.1., akce Ekotýmu) se 

umístila se svou koláží na 1. místě A. Chvojková (C1.B) 

P. Jonášová (C1.B) byla vyhlášena Miss Fair Play za velmi čestný skutek. 

Dále byli odměněni týmy a jednotlivci, kteří vybojovali přední místa v početných 

sportovních aktivitách- zářijové hry v Riegrových sadech, vánoční turnaj v basketbalu, 

soutěž ve stolním tenisu.  
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Chemická olypmiáda 

2. února obsadili studenti třídy A4. Jaroslav Bíma a 

Martin Peter 2. a 3. místo v Národním kole 48. ročníku 

Chemické olympiády, kategorie E, které se konalo v Olomouci. Zásluhu na 

tomto velkém úspěchu má i koordinátor chemické olympiády v naší škole- 

prof. M. Mucala. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  J. Bíma     M. Peter 
 

1. února se žáci tříd L3. a L4. se v rámci občanské výchovy (prof. M. Wagnerová) 
zúčastnili soudního jednání. 

Třída A3. navštívila informační centrum SURAO a F4. si prohlédla laboratoře 
Přírodovědné fakulty UK.  
15.2. byla L3. na exkurzi v České národní bance. 

Český svaz ochránců přírody 18.2. M. Mucala: 

 „ Čtvrtá výprava se konala tentokrát na východ od Prahy, a to údolím potoka Šembery 

z Vyžlovky do Českého Brodu. Trasa vedla lesnatým údolím, nejprve kolem kostela 

v Kozojedech, pak kolem hradů Dolany a Šembery. Zajímavá lokalita slovanského 

hradiště stála za to. Neminuli jsme ani gotickou tvrz v Tuchorazi, ani renezanční 

památku v Českém Brodě. Cestu, dlouhou asi 14 km, jsme zakončili obědem v Českém 

Brodě.“ 
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16. února oslavili společně třicátiny kolegové Eva Stratilová a  
Honza Dušek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
21. února Soutěž o nejlepšího laboranta, chemika a pipetáka. 

Akci zorganizovali M. Veverková, Z. Valentová a D. Marcínek 

Nejlepší chemik 

1. Michal Bílek     (A4.) 

2. Alena Hašková  (Z4.) 

3. Dragan Ćosić    (A4.) 

 Nejlepším laborantem MSŠCH je Michal Bílek 

(A4.) 

 Pipetákem Křemencárny 2012 s časem  

5,66 s na 100 mL pipetu je Ondřej Peleška. 
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Lyžařský výcvik prvních ročníků. 

Letos se konal poslední únorový týden v hotelu Žalý v Benecku. 

Pedagogický doprovod prof. R. Vojtíšková, S. Škaloudová, P. Ticháčková,  

L. Staňková, J. Kužel (autor fotografií) a P. Marek. 

V závodech na běžkách zvítězili 1. Hlaváček    2. Vlasák     3. Grzna 

                                                   1. Zemanová  2. Fojtlová  3. Kordačová 
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V únoru vydal náš neúnavný eko tým, pod vedením prof. D. Kohoutové, Ekozpravodaj, 

občasník, který informuje o činnostech a cílech „ekoškoláků“  v Křemencárně. 

 

 





 

 

 

Masarykova střední škola 
chemická 

 

 

 

 

 

uděluje diplom 

Michalu Bílkovi 

Nejlepšímu laborantovi MSŠCH 
 

2012 
 

 

 

 

 

27.2.2012 



 

 

Masarykova střední škola chemická 
 

 

 

 

uděluje diplom 

Michalu Bílkovi 
 

Nejlepší chemik MSŠCH 
 

2012 
 

 

 

 

 

27.2.2012 

 



 

 

Masarykova střední škola chemická 
 

 

 

 

uděluje diplom 

Aleně Haškové 
 

2. nejlepší chemik MSŠCH 
 

2012 
 

 

 

 

 

27.2.2012 

 



 

 

Masarykova střední škola chemická 
 

 

 

 

uděluje diplom 

Draganovi Ćosićovi 
 

3. nejlepší chemik MSŠCH 
 

2012 
 

 

 

 

 

27.2.2012 

 



 
 
 
 

 
 
 

pro žáky 3. a 4. ročníků 
 

     O nejlepšího laboranta a nejlepšího chemika. 
 

21. 2. 2012  od  12.15 h  
laboratoř  L2 

od 14 h test v učebně 111 
 

přihlásit se můžete do tabulky na dveřích L2 
 

Výhodné je mít k ruce sešit ANC, makulář i kalkulačku. 
 

 
 
 

21.2. a 23.2.2012 
 

laboratoř L1  
 

BĚHEM obou dnů SOUTĚŽÍME 
V RYCHLOSTI  PIPETOVÁNÍ 100mL 

 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás! 
Markéta Veverková, Zita Valentová, Daniel Marcinek 



 

 

 

Masarykova střední škola chemická 

 

 

uděluje diplom 
 

Ondrovi Peleškovi 
 

 

 

Nejlepšímu PIPETÁKOVI 
KŘEMENCÁRNY 

 

2012 
 

 

 

 

 

 

27.2.2012                                                                                 



 41 

12. března jsme se fotografovali. 
 
         

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

13. březen- maturitní ples v Lucerně 
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15. března navštívili studenti z C1.B festival „Jeden svět“.  

Kryštof Škach (F3.) postoupil do národního finále soutěže Amavet. 

Kolegyně Dáša Šanderová oslavila pětačtyřicátiny. 

21. března se opět sešli důchodci.   

   

   

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
      
      
 30.  března navštívili školu absolventi 
ročníku 1972.  Z nostalgie si zašli zakouřit 
na růžek jako za školních let.   



Soutěž v anglickém jazyce 

Vítěz školní olympiády, Petr Svoboda ze třídy  A2., postoupil do obvodního kola, kde 

obsadil 3. místo. 
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19. a 26. 3.  byli studenti F3. a F2.A s prof. Kohoutovou, Markem a Chalupovou na 

exkurzi v Lovochemii a.s., která je největším výrobcem hnojiv v České republice.  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31. března zorganizovala prof. Zita Valentová opět skupinu 

pomocníků, kteří poskytovali občerstvení závodníkům na 

Hervis 1/2 maratonu v Praze. Tentokrát se přihlásilo 67 

studentů! 
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My na Trocaderu                                                                                                                                                                           My v Le Défense    
          
          
          
          
          
  

     
 
 
 
 
 
 
My v Latinské čtvrti 
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15.-20.4.2012 

Farbe des Geschlechts LKJ Berlin e.V. 
„Hat Geschlecht eine Farbe?“ – 
deutsch-tschechische künstlerische 
Workshops 

Vom 15.-20.4.2012 wird mit ca. 40 Teilnehmenden aus 

Deutschland und Tschechien den Fragen nach 

Geschlecht, Geschlechtsdifferenzen Vorurteilen, 

Stereotypen, geschlechtlicher Identifikation mit 

künstlerischen Mitteln nach gegangen. 

Neben der Auseinandersetzung mit dem Thema der Vermittlung künstlerischer Herangehensweisen wird 

auch die Begegnung der deutschen und tschechischen jungen Menschen im Mittelpunkt stehen. Außerdem 

erfahren die Teilnehmenden Methoden des interkulturellen Lernens und der Sprachanimation in 

praktischer Anwendung. Gearbeitet wird in vier binationalen Workshopsgruppen: Tanz, Performance, 

Theater, Video, angeleitet von ausgebildeten Künstlern und Master-Studierenden des Institut für Kunst 

im Kontext der Universität der Künste Berlin. 

Této kreativní akce se v Německu 
zúčastnilo 22 žáků z A2., F2.A a F3. 
Doprovázeli je prof. I. Chalupová a L. 
Pergler. 

 

 

postřehy účastníků 
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2. dubna byla třída F2.A na 

exkurzi v Lovosicích. 

 

13. dubna 

studenti A2. 

vyslechli 

přednášku 

věnovanou 

ochraně životního prostředí 

„Izotopy jako pomocníci ochránců 

přírodního prostředí“. Přednášel 

RNDr. Martin Novák, CSc., vedoucí 

Odboru geochemie životního 

prostředí České geologické služby v 

Praze. 

 

17. dubna navštívila F3. výstavu 

„Vynálezy a vynálezci“ v Národním 

muzeu. 

 

Během dubna byly odstraněny staré 

šatní klece u laboratoří a nahrazeny 

moderními skříňkami. Pokrok nelze 

zastavit!  
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14. března postoupil Kryštof Škach ze třídy F3. 
do národního finále soutěže AMAVET. 

19. a 20. dubna proběhlo národní finále této 
soutěže v sídle AV ČR na Národní 3. 

Kryštof Škach uspěl a bude jeden z několika 
nadějných mladých vědců, kteří vyjedou v roce 
2013 do zahraničí. Kryštof se zúčastní v 
Houstonu  I-SWEEEP 2013. 

 

   

  
  
  
  
 
 Kryštof 
v Příbrami... 
  
  
  

 
 
           
... a v Praze 
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25. dubna se zúčastnil tří členný tým (Žaneta Peikerová, Markéta Böhmová 
F4. a Michal Munk L3.) pod vedením prof. M. Mlynářové  

2. ročníku celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít"  

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace - sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské 
organizace napříč Evropou. 

Takto vzniklé a rozvíjející se sdružení si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu 
spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky. 
SAPERE v současné době působí v Belgii, Francii, Nizozemí, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku a 
v ČR. 

 
Ze 139 škol jsme postoupili do celostátního kola, tj. mezi 14 nejlepších škol 
z republiky. Do finále postupovali 4 družstva. Naše mezi nimi nebylo :-(. 
 

 
 
 

Monika Wagnerová - KMD 

Ve školním roce 2011/2012 byl na škole tradičně organizován Klub mladých diváků.  

V této sezoně se přihlásilo 26 studentů. Každý člen si v průběhu školního roku mohl 

vybrat 6 vstupenek na různá představení v malých i velkých divadlech – bohužel opět 

několik vstupenek zbytečně propadlo. Letos studenti mohli volit ze 16 divadelních her, 

např.: Marie Stuartovna – Divadlo na Vinohradech, Já, hrdina - Disk, Lucrecia Borgia – 

Hybernia, Gottland – Švandovo divadlo apod. Největší zájem byl jednoznačně o muzikály. 

Cena za jeden cyklus byla opět 580 Kč. 
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25. dubna vyjela třída A3. na exkurzi do Lovochemie. Vyslechli jsme 

přednášku o této akciové společnosti, prohlédli si celý provoz a naučili se 

skládat laboratorní pláště. 
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V pátek 27. dubna dostali žáci všech čtyř tříd čtvrtého ročníku vysvědčení 

a po „posledním zvonění“ odešli domů, aby se připravili na maturitní 

zkoušky. Vystoupení se díky dobrému počasí odehrálo na školním dvoře. 

Kronikářce se podařilo zachytit originály textů, kterými se naši čtvrťáci 

rozloučili se spolužáky. 

        F4. 
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Od 2. do 4. května probíhaly písemné testy státní maturity z českého 
jazyka, angličtiny a matematiky. 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
2. května byli žáci F2.A a F2.B na exkurzi v papírně Korona v Lovochovicích.  

 
 Do papírny dovezli přes sto kilogramů starého papíru a sledovali, jak se mění 

na pořadače na písemnosti. Prošli starými odpojenými částmi provozu i těmi 

novějšími, kde se stále pořadače vyrábí. Na závěr exkurze vyplnili pracovní 

listy a dozvěděli se, že papír byl poprvé vyroben v Číně v roce 105 našeho 

letopočtu, že směsný komunální odpad obsahuje cca 20% papíru, který se může recyklovat maximálně 

šestkrát, a že úspory vody při recyklaci papíru jsou až 40% a 

energie 50%. 
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5. května oslavil ředitel školy Jiří Zajíček  

45. narozeniny.      

   

   

   

   

   

   

Chemohrátky pro ZŠ 

Opět jsme uspořádali chemohrátky 
pro žáky základních škol. Této akce 
se zúčastnilo 61 žáků ze 3 
základních škol.  
 
Žáci čistili vodu destilační 
metodou, měřili její hustotu, 
zkoumali vlastnosti chemických 
prvků i aktivního uhlí a seznámili se 
se zásadami bezpečné práce v 
laboratoři.  
 

 

9. – 11. května byly praktické maturity chemických tříd a písemka 

z matematiky pro L4.  

Kolegové     M. Benda a                   J. Krupa mají dozor na chodbě. 
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10. května se žáci C1.A a C1.B zúčastnili workshopu v Židovském muzeu. 

Prohlédli si expozici a pod vedením lektorky studovali a prezentovali 
materiály týkající se ghetta v Lodži. 
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46 studentů, převážně z 1. a 2. ročníku se zúčastnilo letošní třídenní 
historické exkurze do Znojma a Vídně. Za doprovodu Z. Juškové, J. 
Koptišové a R. Vojtíškové si v pátek (11. května)  prohlédli Vídeň a v sobotu 
(12. května) za deštivého počasí Znojmo (především jeho podzemí). 
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13. května pomáhalo 42 dobrovolníků z naší školy prof. Z. Valentové zajišťovat 

občerstvení na Volkswagen Maraton Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. května  oslavil 70. narozeniny náš dlouholetý kolega Jirka Matoušek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. května byla třída A2. v leteckém muzeu 

v Kbelích a třída C1.A kontrolovala, jak přibírá 

na objemu naše lípě na Petříně. Ve výšce jeden 

metr nad zemí naměřili žáci objem 29 cm.   
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Ústní maturity tříd A4. a Z4. 
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Adopce 

V letošním roce opět prof. D. Kohoutová uspořádala mezi 

studenty i zaměstnanci školy peněžní sbírku na podporu 

zvířete v pražské ZOO. A jak to letos s adopcí dopadlo? 
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Ústní maturity tříd F4. a L4. 
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6. června se opět konal lehkoatletický sportovní den. Přestože ráno to vypadalo na  

vydatný déšť, počasí se umoudřilo a všechny discipliny proběhly. 

Sportovní den školy 
 
Datum: 5. 6. 2012 úterý  
Místo konání: Riegrovy sady – venkovní areál TJ Sokolu Královské Vinohrady 
 
Discipliny: běh na 100m 

800m (dívky), 1500m (hoši)  
štafetový běh (za třídu 1 čtyřčlenné družstvo – 2 dívky a 2 chlapci, poběží se 
4x100m) 

  výběrové disciplíny: skok daleký, hod granátem, vrh koulí  
(Ve třídě si rovnoměrně rozdělíte tyto disciplíny – startovat může každý jen v jedné 
z těchto výběrových disciplín). Žák, který poběží štafetu, nemusí běžet vytrvalostní 
běh. 

    
Sraz: 7,30 – 8, 00 čas na převlékání a individuální rozcvičení. 
Vše potřebné si vezmete s sebou na stadion. Šatna bude stále odemčena a určena k převlékání a 
popř. umytí nebo osvěžení, má být velké teplo. Neberte si s sebou mobily ani peníze, vezměte si 
pití , svačinu, vhodnou obuv, cvičební úbor atd. Je vhodné mít nějaký batůžek na cennější věci, 
soustředit do něj vše a určit jednoho studenta (např. necvičícího), který věci pohlídá. Za ztracené 
věci ze šatny škola neručí. 

 
Doba konání závodů: 8,00 – 12,30 hod. 

 
Organizace: Hoši začnou s disciplínou běh na 100m. Dívky budou mezitím soutěžit ve volitelné 
disciplině. Chlapci po odběhnutí 100m přejdou také ke zvolené disciplině a dívky půjdou 
odběhnout běh na 100m. Mezi 10.30-11.00 hod. plánujeme štafetový běh. Dále poběží dívky 800m 
a chlapci 1500m. 
 
Rozhodčí: Učitelé školy. Pomáhají žáci osvobozeni od TEV (nahlásí se před zahájením  
Mgr. Škaloudové a na závěr pomáhají s úklidem areálu). 
  
Zdravotník: Mgr. Tichá čková 
 
Vyhodnocení sportovního dne: Jako každoročně slavnostně vyhodnotíme nejlepší atlety naší 
školy poslední školní den – po rozdání vysvědčení. Bojujete o medaile a ceny SRŽPŠ. 
 
Předpokládaný časový rozvrh: 
8,00  nástup 
8,10  hoši – běh 100 m  dívky – soutěž ve zvolené disciplině 
9,00  dívky – běh 100m  hoši – soutěž ve zvolené disciplině 
10,30  štafeta (4x100m – běží 2 dívky a 2 chlapci) 
10,50  běh 1500 m hoši 
11, 20             běh 800 m dívky 
12, 00  nástup a závěr 
 
Čas je orientační. Neodcházejte nikam, může se začínat dříve. 
V případě deštivého počasí bude náhradní program – přespolní běh (parkem). 
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8. června si absolventi přišli vyzvednout maturitní vysvědčení. Nepříjemným 

překvapením byly výsledky písemné práce z českého jazyka. Neuspělo 13 studentů. 

Jaké byly celostátní výsledky? 

 

 

„CISTÁ“ NEÚSPEŠNOST
(100 % = ŽÁCI, KTERÍ KONALI ZKOUŠKY)

2012 2011

CELKEM
RÁDNÝ 
TERMÍN

OPRAVNÝ 
TERMÍN

NÁHRADNÍ
TERMÍN

RÁDNÝ 
TERMÍN

CELKEM VŠICHNI ŽÁCI 21,2% 18,6% 50,0% 55,6% 16,9%

Gymnázia 4,4% 4,3% 30,1% 28,0% 2,9%

Lycea 9,7% 9,0% 40,9% 50,0% 6,7%

SOŠ technické a ekonomické 18,9% 17,7% 38,9% 50,0% 11,5%

SOŠ ostatní (bez nástaveb) 26,6% 24,1% 47,0% 54,5% 23,6%

SOU (bez nástaveb) 39,1% 36,5% 51,2% 62,1% 31,5%

Nástavby 43,3% 39,3% 58,9% 69,2% 43,1%

Cistá neúspešnost v rádném termínu stoupla mezirocne o 1,7%.

CERMAT 20. 6. 2012S PO LECNÁ CÁST M A TURITNÍ

ZK O UŠ KY
2012 2011

RÁ DNÝ 
TER MÍN

OPR AV N Ý/ 
N Á HRA DNÍ

TERM ÍN

RÁ DN Ý 
TERMÍN

PO VINN OU ZKO UŠ KU C ESKÝ JAZ YK

Úspešne složi lo 90,0% 64,9% 92,4%

Neúspešne v yk ona lo 10,0% 35,1% 7,6%

PO VINN OU ZKO UŠ KU M A TEM A TIKA  N EBO CIZ Í
JA Z YK

Úspešne složi lo 88,5% 46,9% 88,9%

Neúspešne v yk ona lo 11,5% 53,1% 11,1%

CIZ Í JA ZYK – NEÚS PEŠN OS T 8,4% 47,4% 9,0%

MA TEM A TIKA  - N EÚS PEŠ NO ST 15,7% 58,3% 14,4%

Neúspešnost se me zirocne sn ížila u  c izích  jazyku o 0 ,6 % a na opak 
se zvýšila  u  ma temat iky o  1,3 %. 

C ERMAT 20 . 6. 2 012
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Prof. Magdalena Mlynářová se se svoji ef čtvrtou rozlou čila řečí 
vázanou.  
 
Rozloučení s maturanty  
Včera odpoledne dostala jsem úkolem, 
říci teď a tady něco vznešeného závěrem. 
Proč neodrecitovat báseň k vašim maturitám? 
Sic, nevím, jak začít? Hlavu si z toho nedělám. 
 
Nechci Vám znovu vstupovat do života.  
Vím, vzpomínky budou tlačit jak malá bota. 
Už dávno asi máte svoje vlastní plány.  
Má láska k vám se brání umírání. 
 
Přede mnou svět plný vzpomínek a žalu,  
Ten svět, který chvíli zvládali jsme spolu. 
Svět, jenž bude svědkem, když potkáme se. 
a ten samý, kde už neznáme se. 
 
Milosrdný čas rány zacelí. 
Vy všichni jste byli obrovskou mou nadějí, 
Já možná jen učitelkou pouhou, 
však nemá význam trápit se dlouho. 
 
Hlavou se mi honí: ať každý váš den 
radostí, štěstím a láskou je provázen. 
Jak dále bych však měla pokračovat? 
Snad? Ať si můžete denně prozpěvovat. 
 
Co k tomu všemu mám ještě přidat? 
Možná? Ať je někdo, komu můžete ruku podat. 
Teď snad všechno by to mohlo být. 
Kdepak! Nejdůležitější je přece zdraví mít. 
 

Nemějte strach, že snad zapomenu, 
Přeci peníze, úspěch, spokojenost k tomu. 
Báseň s přáním bych už mohla mít, 
Stačí už jen malý dárek připojit. 
 
Já nespala a lámala si hlavu do noci. 
Vím, chce to nápad! Jaký? Nikdo mi neuměl pomoci. 
Radost udělat, štěstí přinést, peníze získat? 
Teď už to mám! Znovu si mohu výskat. 
 
Nevíte, co? Sami jste si největší dar nadělili. 
A naši Křemencárnu úspěšně maturitou zakončili. 
 
 



 79 

 



 80 

 

 
 

 

V druhé polovině června byli opět třeťáci na odborných praxích a druháci ve dnech 

16.-22. června na sportovním kurzu v hotelu Mílový v Sedlici u Blatné. Program byl 

tradiční- cyklistika, výlety, rafty, míčové hry a výlety. Kronikářku letos nikdo 

nezásobil fotodokumentací. Jediné foto věnoval Štěpán Cirkl, který se na naše 

sportovce zajel podívat. 
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Vedle sportovního kurzu a odborných praxí je 

červen také měsícem školních výletů a exkurzí. 

V posledním červnovém týdnu navštívili žáci několik 

výstav a památek. Studenti druhých ročníků 

navštívili Národní památník na Vítkově a Památník 

heydrichiády v Resslově ulici (fota). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Projektové vyučování pro žáky 8. a 9. tříd pokračovalo 
opět v červnu.  
 
Předmětová komise chemie také uspořádala 
chemohrátky pro žáky 8. tříd. Této akce se zúčastnilo 
61 žáků ze 3 základních škol. Žáci čistili vodu 
destilační metodou , měřili její hustotu, zkoumali 
vlastnosti chemických prvků i aktivního uhlí a 
seznámili se se zásadami bezpečné práce v laboratoři.  
Největší zásluhy o úspěch obou akcí měla as. Jitka 
Prokopová. Pomáhaly také as. Z. Řeháková a prof. 
Čechová, Tupá a Valentová. Pomocnou ruku podali i 
studenti, zejména členové Ekotýmu.  
 

                                                       Celkem si nás pohrálo 534 dětí ze základních škol. 
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29. června- slavnostní shromáždění na 

dvoře.  

Byli odměněni vyznamenaní žáci (viz 

seznam) a vítězové sportovního dne. 
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V tomto školním roce odešli ze školy Vítek Malý po třech letech, Honza Krupa  po 

čtyřech letech, Jirka Matoušek po devatenácti a 

          Jana Čechová po neuvěřitelných čtyřiceti sedmi letech!!! 

 

 

      

      

      

      

      

  

                                                     Jana Čechová      

 

 

 

 

 

     

  Jirka Matoušek                             Vítek Malý 

 

Na anketní otázku, položenou kronikářkou ve třídách C1.A a C1.B, „Litujete teď po 

roce, že jste si tuto školu vybrali?“, odpovědělo ze 49 dotázaných: 

Je obtížné odpovědět  1 

Ano     1 

Jak kdy    4 

Ne    43           








