
 0 

Letos jsme se po prvé fotografovali na novém krásném školním dvorku. 
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Personální změny 
Na místo učitele angličtiny nastoupila 
 Mgr. Radana Kořínková. 
 
 
 
 
 

 
V sobotu 8. září jsme pomáhali na Mattoni Grand Prix Praha 2012. Celkem se 

zúčastnilo 35 lidí, z toho 28 studentů MSŠCH a dále absolventi a rodinní příslušníci. 

Za organizaci patří dík prof. Valentové. 

  

  

  

  

  

  

             

V letošním školním roce došlo k velké změně v odborných praxích. Studenti čtvrtého 

ročníku nenastoupili 3. září do školy, ale pokračovali po dva týdny ve své odborné 

praxi. Strávili tak celkem čtyři týdny na různých chemických pracovištích a získávali 

praktické dovednosti mimo školní lavice.  

Patnáct žáků čtvrtého ročníku se zúčastnilo již po druhé zahraniční praxe v rámci 

projektu Leonardo da Vinci ve vzdělávacím centru Rhein-Erft -Akademie v Hürthu u 

Kolína nad Rýnem. Součástí odborné praxe nebyla pouze práce v tzv. Techniku, ale 

také  odborné exkurze a volnočasové aktivity, při kterých studenti poznali okolí 

Hürthu a Kolín nad Rýnem. Zahraniční stáže se zúčastnili J. Černý, F. Kroupa, A. 

Berezovskyi, L. Hemidi, V. Hejdová, L. Koudelková,  M. Procházka, K. Škach, R. Točík, 

M. Valenta, A. Hudecová, K. Křapková, J. Gabalová, D. Křížová a J. Kořínková. 

Studenty doprovázeli I. Chalupová a L. Pergler, který obětavě tlumočil. 
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U příležitosti výročí 60 let VŠCHT se naši studenti, společně se Zitou Valentovou,  

představili 13. září na Chemickém jarmarku. Podle děkovného dopisu se zdá, že náš 

stánek byl jeden z nejatraktivnějších. 
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Ve dnech 17. – 18. září se 16 studentů zúčastnilo podzimního termínu maturitních 

zkoušek. Obhajovali od jednoho do čtyř předmětů. Někteří se ještě vrátí na další 

termín.             

     

      

25. září se konal tradiční sportovní den v Riegrových sadech. Hoši se utkali ve fotbale a 

třídní družstva dívek ve volejbale. Počasí bylo velmi vlídné (zřejmě kompenzace za 

uplakaný červnový sportovní den) a výsledky jsou v tabulce.  

Je načase, aby chlapci z L4. již opustili školní kolbiště a dali šanci jiným třídám 

vybojovat první místo. 

     

     

     

             

              

 1. místo 2. místo 3. místo 

 fotbal L4. A2.A F3.B 

volejbal F4. F3.A C1.A 
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Tentýž den a na tomtéž místě proběhl turnaj tří průmyslových škol v plavání a 

florbalu. Událost byla součástí společných oslav 175. výročí pražského průmyslového 

školství. Vzhledem k tomu, že sportovci SPŠ strojní v Betlémské ulici se nedostavili, 

utkání nabylo podoby duelu. Naším protivníkem byly sportovní týmy ze SPŠ stavební J. 

Gočára. V obou disciplinách jsme obsadili pěkné druhé místo. :-) 
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Další akcí neúnavné Zity Valentové byla Myšpulínova laboratoř 

v OC v Letňanech. Během dvou víkendů na konci září a začátku 

října 15 studentů a absolventů naší školy bavilo malé návštěvníky 

chemickými kouzly. 

 

   

   

 

 

  

  

  

  

  

        

5. října byla třída L4. v Leteckém muzeu v Kbelích.  

 

V říjnu jsme obhájili na dva roky osvědčení Responsible Care. 

Certifikát přebíral ředitel školy Ing. J. Zajíček a zástupkyně 

Ing. I. Chalupová. 
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Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu 
zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných 
zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. 
Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu 
(ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). 

 

12. říjen - Den absolventů 

Dlouho připravovaná událost letošního školního roku. V rámci oslav 175. výročí 

průmyslového školství připravili učitelé oslavu přímo ve školní budově. Díky obrovskému 

nasazení přípravného štábu ( mezi nimiž převládali naši absolventi) zažila Křemencárna  

nezapomenutelný den. Na raut, pořádaný v tělocvičně, byli pozváni čestní hosté a celá 

budova se otevřela návštěvníkům. Do knihy návštěv se zapsalo téměř 600 lidí. Řečníky 

při slavnostním zahajování Dne absolventů byli, kromě pana ředitele Ing. Jiřího 

Zajíčka, PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, profesor Jiří Drahoš, 

předseda Akademie věd ČR a profesor Rudolf Zahradník, bývalý předseda Akademie 

věd ČR a náš ABSOLVENT. 
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Program 

10.00 – 19.00 hodin                                                                                                                 

Přízemí                 Tělocvična 12.00 slavnostní setkání ředitele školy s čestnými 

hosty 

Laboratoř L1 Soutěž „Pipeták absolvent“ 
 

Výstavka – Historie chemické techniky 
 

Nabídka skla 

Laboratoř fyzikální chemie        Prezentace firmy VITRUM 
 

Měření s čidly VERNIER 

 1. patro              Učebna  105       14.00      Setkání s bývalými profesory 
 

Učebna  111                                Život školy v letech 1950-1970 
 

Učebna  112                                Život školy v letech 1971-1990 
 

Chodba                          Prodej pamětních předmětů 
 

Laboratoř L2                                Realita současné laboratorní učebny 
 

2.patro                   Učebna 215                                 Život školy v letech 1991-2000 
 

Učebna 216                                 Život školy od roku 2001 do současnosti 
NÁŠ ZLATÝ AMOS 

Laboratoř L3                               Prezentace firmy SHIMADZU 
a časopisu CHEMMAGAZIN 

3. patro                 Učebna 306                               Promítání fotografií 
Akce školy 

Studenti a škola dnes 

Učebna  309                              Promítání školních filmů 
 

 

K dobré náladě a spokojenosti všech hostů přispěje hudba v podání skupiny žáků třídy F3.A pod vedením Lukáše Kejly a Petra  Kopeckého a  malé občerstvení v jídelně školy.  
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12. října bylo školní filmové představení v Lucerně 
 
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ 3 
r. Olga Špátová, ČR, 2012, 80 min. 
Vzácný pohled dokumentárním okem kamery mezi dnešní mladou generaci, která ač často nemůže najít 
svůj smysl života, neztrácí odhodlání zlepšit sebe i svět kolem. 
 
15. října vbyrazil ekotým do zoologické zahrady při příležitosti Dne dětských sponzorů. 

              

18. října jsme nacvičovali branné dovednosti v Ďáblickém 

lese. Akci výborně připravila S. Škaloudová a počasí přálo. 

Úkoly, které žáci plnili:  
1. Základní test (Ochrana člověka za mimořádných 

událostí) 
2. Branné dovednosti 
3. Orientace 
4. Zdravověda – praktické činnosti 
5. Test ze zdravovědy 
5.  Aktivita při plnění ekologického úkolu  
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Velitelka akce vydala následující instrukce: 
 
Orientace v terénu:  Stanoviště 2 
Šanderová, Monteforte - 9.35 - 10.50 hod. (střídání:  Jušková, Kořínková-10.50 do 
konce) 
 
Úkol: Slepá mapa-rozdat na třídu asi 5 slepých map ČR + seznam 10ti míst v ČR 
(města, řeky a pohoří), a ty mají správně zakreslit do mapy. Poté by dle přírodních 
jevů určili světové strany v lese a ukázali by rukou, kterým směrem se daná místa 
zakreslená v mapě nacházejí. 
Dát žákům tak cca 5 min. na rozmyšlenou, poté obejít skupiny a vyslechnout splnění 
úkolu. Obodovat každou skupinu (0–5 bodů) a průměr všech skupin zapsat do tabulky 
konkrétní třídy. 
 
Branná dovednost: Stanoviště 1 
 
Dušek – 9.10 do konce (+ Pergler 9.10 – 10.30, Satrapová – 10.30 do konce) 
Úkol: Rozdělit třídu na skupiny 5–6 žáků, poté každá skupina postaví provizorní přístřešek z klád, klacků a roští, které 
jsou v okolí, poté vše opět uklidí na hromady. 
Dát žákům 10 minut na postavení provizorního přístřešku, poté obejít skupiny, vyzkoušet pevnost přístřešku a každou 
skupinu obodovat (0-5 bodů) a průměr všech skupin zapsat do tabulky 
konkrétní třídy. Na konci ať to žáci uklidí tak, jak to bylo na počátku plnění 
jejich úkolu.   
 
Zdravověda:  Stanoviště 4 
 
Ticháčková, Staňková – od 9.00 do konce 
Každé skupině (4–6) žáků zadat úkol nějakého zranění, nechat je si to 
promyslet, popř. bez rozmýšlení posoudit správnost a kvalitu ošetření 
zraněného.  
Splnění úkolu obodovat 0 –5 bodů a průměr zapsat do tabulky třídy. 
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22. října nalákala kolegyně Eva Stratilová desítku studentů na taneční představení do 

divadla Ponec. Dokonce se jí podařilo vymámit od tří studentek z F3.A (Olgy Sláčikové, 

Věry Povolné a Natálie Maškové) rezenzi: 

Ona je muž aneb recenze na tanečně-vizuální představení „S/He is Nancy Joe“  

Po setkání s ostatními jsme se vydali do Divadla Ponec. Naše pocity byly různorodé, nevěděly jsme, co od toho 
čekat, protože jsme nikdy předtím na něčem podobném nebyly. Nepatříme mezi divadelní „fajnšmekry“ a 
začít neverbálním divadlem na úrovni, jaké jsme právě byli svědky, je vždycky risk. Pro neznalého a 
nezkušeného diváka to může být i docela šok. Fakt, že jsme nemuseli být formálně oblečeni, a sorta lidí, ze 
kterých se skládalo publikum, nám napovědělo, že to nebude jedno z obvyklých představení (na které jsme 
zvyklí, pozn. esu). Současně se zhasnutím světel započala pestrá škála tanečních, zvukových i vizuálních 
efektů a vjemů. Příběh začal vyplivnutím korálů hlavní (a jedinou) představitelkou Miřenkou Čechovou. Tento 
úkon se nesetkal (alespoň z počátku) s naším pochopením. Chronologicky seřazený příběh nás na začátku 
seznámil s holčičkou, která už v útlém dětství cítila, že se narodila v cizím těle. Autorka vyjadřovala různé 
fáze v životě dívky a její konfrontace s nimi. Třeba první menstruaci či taneční. 
Miřenka Čechová užívá v sólovém představení různých symbolů, na kterých demonstruje problematiku dané 
situace. Zaujal nás vnitřní boj u, pro nás tak běžné, situace, jako je chození na toaletu. Hrdinka váhá mezi 
tím, kam by MĚLA jít a kam by CHTĚLA jít. A vlastně o tom je celý zbytek příběhu. Zážitek umocňovaly 
vizuální efekty v podobě komiksů, barev a zvukové efekty s použitím elektronické hudby. Ale na druhé straně 
bychom z taneční choreografie, bez jejího dalšího doplnění, téma úplně nepochopily. Také díky 
dlouhým pasážím monotónních pohybů se někdy ztrácela naše pozornost. Závěrem nám nebyl úplně jasný 
konec, zda-li se postava nechala přeoperovat (a prodělala-li hormonální léčbu), či nikoliv. 
Pokud jde o atraktivitu pro různé diváky: pro starší generace – nic proti nikomu, ale lidé staršího věku by 
nemuseli pochopit stále se vyvíjející technologii (protože „za nich přece nic takového nebylo“, že...) a lidem s 
určitými předsudky by se to nemuselo úplně líbit. (pozn. esu: ona to není otázka věku, ale otevřenosti, avšak 
představení je i podle mě zaměřeno na mladší publikum)   

P.S.: Mějte na paměti, že jsme chemici a ne žádní „literaturátoři“! :-) 
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22. října byla třída A3. na exkurzi v čistírně odpadních vod. 1. listopadu ji následovala 
třída F2.  

23. října vyslechli studenti F2. přednášku o kořenových čističkách odpadních vod. 

Přednášející: Ing. Procházková a Ing. Kněžourková.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  
V rámci Týdne vědy navštívila 2. listopadu třída A3. Ústav molekulární genetiky. 
Fota poskytla L. Černá. 
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Ekotým vydal nový ekozpravodaj. 
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Na prvním dnu otevřených dveří 7. listopadu navštívilo školu 99 dospělých a 86 dětí. 
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Program dne 14. listopadu 
DEN BUDOUCÍCH VĚDCŮ    

1.  Studentská odborná konference 
 
Účastní se všichni žáci tříd:  A3., F3.A, F3.B, A4., F4., F2.+ vybraní žáci z A2.A, A2.B 
(A2.A Kordačová, Bartl, Zavoralová, Hermanová, A2.B Grznár, Beránková, Komárková, 
Šimonová) 
 
SOK se koná v Ballingově sále Národní technické knihovny 
Technická 6 / 2710, Praha 6 – Dejvice 
Doprava: metro A, stanice Dejvická, dále pěšky k budovám VŠCHT  
Sraz 8,45 před NTK, Začátek v 9,00 hod 
 
Třída Dozor 
F2. Wagnerová 
A3. Vojtíšková 
F3.A Kohoutová 
F3.B Malá 
A4. Koptišová 
F4.  Veverková 
 
Účastní se všichni učitelé, kteří nejsou na akci s 1. a 2. ročníky a na exkurzi s L4.    
 

2. Den budoucích vědců  ÚFCH J. Heyrovského AV ČR 
Dolejškova 2155/3, Praha 8 (poblíž stanice metra trasa C – Ládví) 

 
Sraz: 8,30 – stanice metra Ládví    
Začátek: 8,45 hodin, předpokládaný konec: 12,30 hodin  
 
Třída Dozor 
C1.A Marek,Váňa  
C1.B Mlynářová, Satrapová 
C1.C Ticháčková, Pergler 
A2.A Benda, Dušek 
A2.B Šanderová,Kořínková 
 

3. L4. – exkurze elektrárna Štvanice -  St, Šk 
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Studentská odborná konference 
 Masarykovy střední školy chemické Praha 

 
pořádaná dne 14.11.2012 v Ballingově sále Národní technické knihovny 
Technická 6 / 2710 Praha 6 - Dejvice 

Program 

9.00 – 9.10   Zahájení 
   Ing. Dagmar Kohoutová, MSŠCH Praha 
9.10 – 10.20  Soutěžní část  
 
Barbora Procházková, A4. 
Syntéza axiálně chirální aminokyseliny na fázi binaftalenu 
Vedoucí práce: Mgr. Roman Holakovský Ph.D. Ústav organické chemie VŠCHT Praha 
 
František Kroupa, A4. 
Syntéza thiazolinových inhibitorů fungálních β-N-acetylhexosaminidas 
Vedoucí práce: Ing. Petr Šimon, Mikrobiologický ústav AV ČR 
 
Petr Nový, F4. 
Výpočetní  program aplikované chemie 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Jirát, Ph.D., Laboratoř chemie a informatikyVŠCHT Praha 
 
Jan Rezek, A4. 
Reakce difosfinoazinů se sloučeninami Cr (III) a Pt(II) 
Vedoucí práce: Ing. Jan Čermák,CSc. Ústav chemických procesů AV ČR 
 
Miroslav Latocha, A4. 
Vliv změkčovadel na vlastnosti pryže 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Brejcha, MITAS a.s., Odbor vývoje materiálu, VŠCHT Praha, Ústav polymerů 
 
10.20 – 11.00   Přestávka 
11.00 – 11.10  Kryštof Škach – Jak se dostat se studentskou prací do světa 
11.10 – 11.20             EuCheMS – co bylo na největším chemickém kongresu v Praze 
11.20 – 11.30   Praxe v Německu - projekt Leonardo da Vinci, předání Europassů 
11.30 – 12.00  Film NTK 

12.00 – 12.30  Vyhlášení výsledků  
 

Soutěžní část bude hodnotit odborná porota ve složení : 
Prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., VŠCHT Praha 

Ing. Martin Studenovský, PhD., ÚMCH AV ČR 
Ing. Martin Kronďák, PhD., ÚJV Řež 

Ing. Tomáš Pekárek, PhD., ZENTIVA Praha 
Ing. Miloš Mucala, MSŠCH Praha 
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3. místo 

 Miroslav Latocha A4. 
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14. listopadu byla třída L4. se svojí třídní Simonou Škaloudovou na exkurzi ve vodní 

 elektrárně Na Štvanici.  

Foto: Michal Munk     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

7. listopad 2012 byl vyhlášen jako Světový den 

Ekoškol. Na tento den členové ekotýmu 

připravili "Žlutý den" a soutěž tříd o největší 

počet studentů ve žlutém, se žlutým 

batůžkem, penálem, tkaničkami a jinými 

žlutými kulišárnami:-) 

 

 

 

15. listopadu navštívila třída F3.A cukrovar 

v Dobrovicích.  
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22. - 24. listopadu jsme představili naši školu na 17. ročníku výstavy Schola Pragensis 

v Kongresovém centru.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

28. - 30. listopadu  uspořádala předmětová komise chemie 

soutěž pro žáky základních škol. Žáci si při této soutěži mohli 

ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní 

dovednosti. V jednom ze soutěžních úkolů se zabývali 

nebezpečnými chemickými látkami a jejich výstražnými 

symboly. S organizací soutěžních dnů pomáhali také studenti. 
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3. prosince byla třída F3.B na exkurzi v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 

Akademie věd 

5. prosince si třída L4. prohlédla automobilku TPCA 

                              v Kolíně. 

  

 F4. byla na exkurzi v pivovaru v Podskalské. 

7. prosince byla F3.A v SURAO (Správa úložišť 

radioaktivního odpadu) a 17. prosince třída F2. (fota) 

 

  

  

  

  

  

  

Oblíbeným místem odborných exkurzí je Pivovar  

U Fleků, který umožňuje našim žákům prohlídku (a 

ochutnávku) zdarma. 

10. prosince třída A4., 11. prosince L4. a F3.A. (M. 

Horník fota), 17. prosince F3.B 
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4. prosince druhý den otevřených dveří. Účast: 107 dospělých a 101 dětských návštěvníků. 
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I v tomto školním roce došlo k dalším vylepšením školní budovy. Letos jen drobné změny, 

ale přesto přinesly mnoho radosti. Rekonstruovány byly schody vedoucí ze žákovských 

šaten do 1. patra.  U zadního schodiště byly vyklizeny a odstraněny skříně, ve kterých byla 

uložena starší část knihovního fondu.( 1. patro) Bylo dokončeno vybavení novým nábytkem 

v žákovské knihovně (2. patro). V přízemí u školní jídelny došlo k výměně linolea. Největší 

změny se zřejmě dočkal kabinet chemie č. 307.  Všechny staré skříně, které byly v této 

místnosti již desítky let, byly zlikvidovány a nahrazeny novým vybavením.   

        kabinet 307 

 

 

 

 

 

 Dlažba u jídelny, běžně skrytá pod linoleem.  

          

 

Vánoční turnaj v basketbale (dříve Kuclerův pohár) 

11. prosince  

Výsledky turnaje dívek:             chlapců: 

1. místo-  F2.     L4.                 
 
2. místo-   F3. B   A2.A 
 
3. místo-   F4.    A2.B 

Nejlepší střelci turnaje- chlapci: 

 Jakub Novák- 14 bodů 

Perseus Liberiou- 12 bodů  



 30 

  
 

   
   
   
   
   
   
    

 

 

 

 

 

 

Předmětová komise chemie pořádá po celý rok projektové dny pro žáky základních škol. 

 Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými  

operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.  Do Vánoc se u nás  

vystřídali žáci ze ZŠ Norbertov, Bronzová, Na Smetance, Řeporyje, Mníšek pod Brdy,  

Bítovská, Donovalská a Barrandov. 
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Prof. E. Stratilová nacvičila s dobrovolníky vánoční zpívání. Po mnoha letech něco nového, 

nechemického! 

Nejdříve nacvičovali. Přítomen je i ochotný sbormist, manžel Petr. 
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20. prosince 

o velké 

přestávce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer byl tradičně vánoční večírek pro zaměstnance v pizzérii U kostela na Malostranském 

náměstí. 
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10. ledna byl třetí den otevřených dveří. Návštěvnost byla (obvyklé v lednu) trochu nižší – 131 osob, z toho 66 dětí. Viz graf 

statistiky. 
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Od 9. do 23. ledna navštívili všechny třetí 

ročníky ZEVO Malešice- Zařízení na 

energetické využití odpadu.  Toto bezpečné a 

ekologické zařízení, které patří k 

nejmodernějším v Evropě, vyrábí z odpadu 

nejen tepelnou, ale i elektrickou energii. 

Studenty zajímalo, zda spalování odpadu 

je ekologické, dozvěděli se, že čištění 

spalin je dvoustupňové a spalovna má 

nainstalovaný nový filtr na dioxiny.   F3.A 

9. ledna byla A3. na exkurzi v SÚRAO. 

 

Kolegyně Iva Chalupová oslavila v lednu padesáté narozeniny. 
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Místní pobočka ČSOP pokračuje v organizování 

jednodenních výletů i v letošním roce. 

 15. září pozval prof. M. Mucala studenty na výlet do 

Malé a Velké Ameriky, 14. října  byli v Brdech a 24. 

listopadu putovali z Radotína do Černošic. 

       

 

 

 

 

Od prosince má naše škola nového školníka. Je jím 

pan Václav Sus. V bufetu také došlo ke změně. 

Pracuje tam paní Zdenka Susová.   

 Kronikářce se po prvé podařilo zachytit 

          podobu údržbáře, pana Jiřího Ptáčníka.    
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Další sportovní aktivita v tomto pololetí byl 28. ledna turnaj ve stolním tenisu. 
Výsledky: 

Dívky                        

 1. místo- Denisa Šimáčková F3.B  

2. místo- Tra My Pham Thi C1.B  

3. místo- Simona Zemanová F2.  

  Chlapci  

 1. místo- Radek Točík F4.  

2. místo- Jan Rezek A4.  

3. místo- Jan Snoza A4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
        

Slavnostní shromáždění u příležitosti konce pololetí 31. ledna. Naše školní 

tělocvična neposkytuje důstojné prostředí a nepřispívá k slavnostní náladě. Přesto 

máme všichni tento den rádi. Před svoje spolužáky předstupují studenti, kteří v 

uplynulém pololetí velmi dobře uspěli buď ve svém studijním snažení, nebo se umístili 

na předních místech při sportovním zápolení.  
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Premianti   (viz seznam)          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

a šampioni  

 
            

 Sportovní den L4. fotbal                  F4. volejbal    
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Turnaj v košíkové:    F2.    L4. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
       
 
       

 Turnaj ve stolním tenisu       

       

                Olymiáda  v českém jazyce 
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V únoru je tradičně velmi málo mimořádných událostí.  

4. – 5. února měřili studenti čtvrtých ročníků v laboratořích VŠCHT. 

21. února byla třída F3.B 

s prof. Chalupovou na exkurzi 

ve firmě Mitas. 

Tato firma je jedním z 

předních evropských výrobců 

zemědělských pneumatik, které 

jsou vyráběny a prodávány po 

celém světě. Studenti se 

seznámili s provozem, viděli 

celou náročnou výrobu 

pneumatik a mohli si ohmatat surový kaučuk. Zajímali se o recyklaci pneumatik a o 

nehořlavé příměsi, které se do směsí na výrobu pneumatik přimíchávají. 

 

 

LVVZ   23. 2. – 2. 3. 2013  Benecko, Krkonoše 

Radana Vojtíšková, vedoucí kurzu 

 
V sobotu  23. 2. jsme se vzbudili do zasněžené Prahy. Padal stále sníh a na horách 

hlásili kalamitní stav. Něco mi říkalo, že cesta nebude jednoduchá. A nebyla! 

Objednaný autobus byla žlutá Setra pro 58 +1 osob s velkým úložným prostorem. 

Přijel ale Renault se stejnou kapacitou, bohužel s menším prostorem pro věci.  

A tak 55 studentů s lyžemi, snowboardy, běžkami, kufry, batohy, začalo nakládat. 

Ukázalo se, že děti neměly jen sportovní vybavení. Mnozí měli 2 batohy, zásoby jídla, 

notebooky, hudební  aparatury atd. 

Pan řidič byl celkem klidný a doporučil některá zavazadla dát do uličky. Studenti se 

posadili a kolem nich se vrstvily krosny. Nikdo už nemohl vystoupit, nikdo nemohl na 

WC.  

Rozloučila jsem se s rodiči, kteří nevěřícně koukali a slíbila jim na cestu zpět jiný 

autobus. 
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Cesta probíhala tak, že řidiči se stále rosilo okénko. Naštěstí s tím počítal a bravurně 

stíral příručním, který já používám při mytí oken. Občas mi ho podal, abych otřela 

část napravo od něj,  aby viděl do postranního zrcátka. Nemohla jsem tomu uvěřit… 

Pokračovalo se v dobré náladě až do chvíle, kdy jsme měli nahlášenou zácpu na 

příjezdové silnici do Benecka.  Řidič zvolil tedy jinou cestu, trochu delší. Během pár 

kilometrů bylo jasné, že lépe by bylo bývalo zůstat v zácpě. Kolem nás jen bílo, cesta 

se zužovala a byla navátá sněhem. Asi tři kilometry od našeho cíle jsme museli 

zastavit. Nějaké auto před námi zastavilo. Po chvíli se ale rozjelo a pokračovalo 

v cestě. My bohužel ne! Při pokusu o rozjezd, autobus dostal smyk a uvízl v hlubokém 

sněhu. Bylo jasné, že se dál nedostaneme! 

Studenti začali prosit o možnost jít na WC. Už nepomáhala rada: „To ještě vydržíte, 

jste mladí…“ Někteří tedy ručkovali přes věci v uličce a vystupovali. Klouzali, zapadali 

ve sněhu a pak se zase stejnou cestou vraceli na místo- nyní již od sněhu, který 

v autobuse tál ….  

Celkem ale nálada byla dobrá, protože jsme věděli, že přijede pomoc! Kolegyně 

Ticháčková, která jela v doprovodném vozidle a byla již na místě, zařídila odtažení! 

Nemohla jsem tomu ani uvěřit, ale přijel místní horal s pluhem, zapřáhl náš veliký 

autobus i s námi vevnitř a vytáhl nás! 

Musím zpětně pochválit partu prváků. Nikdo si neztěžoval, při vykládání byli aktivní a 

brali to s humorem.  

Výcvik pak probíhal bez problémů, nálada trvala a studenti udělali veliký pokrok jak na 

sjezdařských lyžích (nebo snowboardu), tak na běžkách. My učitelé (Kužel, Marek, 

Staňková, Škaloudová, Ticháčková, Vojtíšková) a zdravotník kurzu (Jan Karl ) můžeme 

studenty jen chválit!  

A cesta zpět? Trochu nuda ☺. Přijel velký autobus Mercedes a všechno se naložilo bez 

problémů!!! 
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1. března byli žáci F4. na exkurzi v Zentivě a všechny 

třetí třídy na exkurzi v České národní bance. 

    

            

            

         

 

 

 

 

 

 

S prof. Wagnerovou navštívili žáci druhého a třetího ročníku filmový festival 

dokumentárních filmů Jeden svět.         
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Školního kola 49. ročníku chemické olympiády, 

kategorie B a C, se v březnu zúčastnilo 13 žáků z 2. a 

3. ročníku. Pod vedením prof. M. Mucaly postoupili do 

krajského kola Anna Beránková ze třídy A2.B a Mirek 

Valášek ze třídy F2. 
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13. března se bývalí zaměstnanci sešli na jarním setkání Klubu důchodců 
při MSŠCH.  Životní jubilea oslavili:       
Magdalena Nováková, Ing. Růžena Vokáčová, Ing. Blanka Jelínková, Doc. Ing. Jiří 
Matoušek, CSc, Dr. Vlasta Bucharová, Mgr. Jana Dudrová, Zdeňka Holmanová, 
 Hana Luková, Irena Farská 
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Školní kolo chemické olympiády kategorie B 15. března. 

Jan Sedláček a Petr Svoboda ze třídy A3. postoupili do 

krajského kola 49. ročníku chemické olympiády.  Zde 3. 

května obsadili sedmé a šesté místo. 

 

15. března se po budově potuloval lapka, který byl 

zachycen bdělými zaměstnanci a předán policii. 

 

      

      

  Maturitní ples byl opět 

v Lucerně. 
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V březnu zorganizovala Ekoškola dvě zajímavé akce.  

Při příležitosti světového dne vody 22. března vyhlásil ekotým tipovací soutěž v úrovni 

pH vody. Odhadovaly se hodnoty destilované vody, vody z kohoutku, z Vltavy a srážkové 

vody. Nejlepší tipy měla V. Povolná z F3.A. 
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Ekotým 

připravil na 

21. - 27. 3.  

několik akcí, 

které byly 

zaměřeny na 

dopravu. 

Uskutečnila se 

i výstava 

modelů a 

všeho, co se 

týká opravy. 

Dáša Šanderová strávila celé druhé pololetí se svojí rodinou v Moskvě.  

Zastupovala ji bývalá kolegyně Alena Janáčková.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve sdělovacích prostředcích byly zveřejněny výsledky maturit 2012. Naše škola 

dopadla velmi dobře. Na druhém místě mezi pražskými průmyslovkami. 
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6. dubna dala Zita Valentová dohromady partu 65 studentů naší školy a 15 kamarádů, 

absolventů a sourozenců, kteří pomáhali na pátém kilometru při pražském půlmaratónu. 

Běželi Lenka Malinová, Mikuláš Vlk a Zita Valentová. 

 

V rámci výuky občanské nauky zúčastňují se žáci třetího ročníku s prof. Monikou 

Wagnerovou soudních líčení. Letos byli v dubnu  

A3. - 10.4. - Okresní soud pro Prahu - východ  - dopravní nehoda se zraněním 
F3.B - 16.4. - Okresní soud pro Prahu - západ  - dopravní nehoda se zraněním 
F3A. - 17.4. - Okresní soud pro Prahu - východ  - výtržnictví, napadení 

  

 



VALENTOVÁ
ZITA

Startovní č. F2139

Čas: 02:39:46
Reálný čas: 02:33:24

Kontrola Čas Rozdíl Pořadí V kategorii MF45

Km 5 00:37:28 00:37:28 6518° 80°
Km 10 01:12:33 00:35:04 7848° 116°
Km 15 01:50:48 00:38:15 8197° 129°
Km 20 02:31:44 00:40:55 8361° 137°

Finish line 02:39:46 00:08:02 8375° 138°
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Několik studentů pořídilo tajně obrázek předsedajícího soudce. 
Mezi odvážnými byla J. Šoustková (A3.A). 
 
V dubnu se uskutečnily další odborné exkurze. V Technickém 
ústavu požární ochrany, v Městské knihovně, na skládce v Ďáblicích 
a knihovně Akademie věd. 
 
 

 
17. dubna s námi kolega Michal Běhounek oslavil sedmdesáté narozeniny. 
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18.-22. dubna navštívilo více než čtyřicet studentů 

naší školy Itálii. Přidali se k nám i přátelé školy. Na 

seznamu účastníků byla manželka, matka, syn, bratr, 

„girlfriend“ , kamarádka, vedoucí jídelny a dvě 

absolventky :-) Na programu poznávacího zájezdu byla 

prohlídka Florencie, Vatikánu a Říma. Doprovázeli 

prof. Jušková, Koptišová a Zajíček. Počasí se vydařilo, i když přes noc bylo v karavanech 

chladno. Ubytování za moc nestálo a průvodce s námi chtěl zřejmě navštívit všechna 

muzea v obou městech. 

První zastávka ve Florencii.         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Na Španělských schodech 
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Ubytováni jsme byli v karavanech v kempu Seven Hills Village na sever od Říma. 

 J. Koptišová u fontány Di Trevi. 
 

Druháci ve Vatikánu.   
      
       

 
 
        
      A všichni před Koloseem.   
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Přihlášku ke studiu ve školním roce 2013/14 podalo 200 dětí. 
Podmínky přijetí splnilo 196 žáků.  
V příštím roce otevřeme čtyři třídy prvního ročníku. 
 
 
 
 
Jaká jsou kritéria přijetí? 
 
 

 

Žáci budou přijímáni ke studiu na základě výsledků předchozího studia.  

  Do hodnocení budou zahrnuty předměty: matematika, fyzika, chemie, český jazyk, 1. cizí jazyk a přírodopis  

za poslední dvě klasifikační období.  

Z těchto předmětů se vypočte vážený aritmetický průměr. Známka z chemie a matematiky se započte s dvojnásobnou 

vahou (známka se do průměru započte dvakrát).  

Pokud není některý z předmětů vyučován samostatně, ale učivo je zahrnuto do jiného předmětu (resp. bloku předmětů), 

je započtena tato známka. Pokud blok předmětů zahrnuje více profilových předmětů, je známka započtena opakovaně. 

Pokud je učivo některého předmětu zcela vynecháno, nemůže být uchazeč ke studiu přijat.  

  Výsledný průměr bude snížen o:  

0,20  za studium na základní škole ve třídě s rozšířenou výukou matematiky nebo jazyků  

0,20  za studium na víceletých gymnáziích  

0,10  
za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické 

olympiádě  

0,05  
za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické 

olympiády  

0,01  za změněnou pracovní schopnost  

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.  

Výsledný průměr bude zvýšen o:  

0,20  za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období  

  Ke studiu budou přijati uchazeči s upraveným výsledným průměrem v profilových předmětech za poslední dvě 

klasifikační období nižším než 2,60. Pokud tuto podmínku splní větší počet uchazečů, než jaká je kapacita oborů, 

rozhoduje o přijetí jejich pořadí při přijímacím řízení.  
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V krajském kole středoškolské odborné činnosti obsadili František Kroupa 2. místo a  

Jan Rezek 3. místo. Oba ze třídy A4. 
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Poslední zvonění 30. dubna proběhlo v tradiční atmosféře. 
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Poslední ročník lycea v počtu patnácti chlapců a tří děvčat se rozloučil verši.  

Po 16 letech skončila éra technického lycea na MSŠCH. První žáci lycea nastoupili 

do naší školy v roce 1997/98. 
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V týdnu 2. – 10. května probíhaly praktické zkoušky a také didaktické testy společné 

části maturitní zkoušky (český jazyk, anglický jazyk a matematika) a písemné práce 

z českého a anglického jazyka.  

Byl to také týden pestrého programu mimo školní budovu, kterou je vždy třeba částečně 

vyklidit kvůli zkouškám. Jak je vidět z vložené tabulky, bylo mimoškolních aktivit opravdu 

hodně. 

2.5.2013 MAT - DT 
ANJ  – PP  

C1.A  
C1.B 
C1.C + 2.ročníky 
+ 3.ročníky 
 

Exkurze – Kutná Hora – Ju, Kp  
Židovské muzeum – Wa,My 
 
Řekni drogám ne! – Městská knihovna 
(od 11,30) – viz příloha 
Vv,Ja,Mo,Du,Mr,Bk,Ko,Be,Va,Kh,Ma  

3.5.2013 CJL – DT,PP 1.ročníky 
 
A2.A 
A2.B 

Divadelní představení – Dekameron, 
Pidivadlo P7 – Kp,Sa  
Muzeum komunismu – 9 hodin, Wa 
Muzeum komunismu – 10,30 hodin, Wa 

7.5.2013 ANJ - DT 
 
 

C1.C 
F2. 

Exkurze – Kutná Hora – Ju, Kp 
3M Inovační centrum– exkurze - Vt 

9.5.2013 PMZ  
laborky – F4.,A4. 
MAT(pís) – L4. 
 
 

C1.C 
C1.A, C1.B 
2. ročníky 
 
A3. 
F3.A 
F3.B 

Exkurze – Kutná Hora – Kp, Pe 
Židovské muzeum – Ko, Ju 
Divadelní představení Kytice, D 21- 
Wa,Sa,Mo  
Exkurze - Vj 
FÚ AV ČR - Vt 
Linde plyn -  My  

10.5.2013 PMZ 
písem. – F4.,A4. 
GRK,INF – L4. 
 
 

2. ročníky 
3.ročníky 
 
C1.A,C1.B,C1.C 
+ zbytek 2. 
ročníků 

Krakov, Osvětim – Kp,Ju,Va 
Divadelní představení R.U.R., D 21 – 
Wa,Sa,Ja  
Kino Lucerna, Ve stínu (ČR) – od 9 
hodin – viz příloha  
Vj,Mo,Pe,Ko,Ti  

 
 
Celý maratón zahájila písemka z angličtiny a test z matematiky. 
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Po čtyřech letech vyrazily první ročníky opět na historickou exkurzi do Kutné Hory. 

 

             

  

První ročníky byly také v kině Lucerna na novém českém filmu Ve stínu. 

 
Režie: David Ondříček      Česká premiéra: 13.9.2012 

 
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. Na půdorysu 
kriminálního příběhu se přeneseme do jara 1953, krátce po smrti komunistického předáka K. Gottwalda. Na 
jeho místo nastupuje A. Zápotocký, který pokračuje v linii represí a upevňování postavení KSČ ve státě. 
Potemnělými ulicemi se pohybuje v šedivém plášti kapitán Hakl. Zarputilý trochu cholerický detektiv, 
emotivní a intuitivní, se strništěm na tváři a skrytou bolestí. Hakl je u kriminálky 25 let a prošel jak službou 
první republice, tak okupací a nyní je ve službách Národní bezpečnosti. Jeho apolitičnost a touha po dílčí 
pravdě ho přivádí na nové a nové skutečnosti, které naznačují, že zdánlivě jednoduchý případ s jediným 
podezřelým se začíná komplikovat. Všechny indicie směřují do Židovské obce. Jako stín se za ním plíží major 
Zenke, který je z NDR do Československa přizván jako specialista na židovskou kriminalitu. Náš příběh 
pracuje s vykonstruovaným případem loupežného přepadení, které sehraje StB, aby odvrátilo pozornost od 
blížící se národní katastrofy – měnové reformy. Tento zločin na národu, který se vymknul z rukou i samotným 
strůjcům, je jednou z největších loupeží v novodobých dějinách Evropy.  
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Druhé ročníky byly s prof. M. Wagnerovou  
v Muzeu komunismu. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F3.B byla na odborné exkurzi v Lindegas. 
 

 
1.- 3. ročníky se zúčastnily v Městské knihovně pořadu Řekni drogám NE! 

a F2. zavedla Z. Valentová do 3M inovačního centra, kde se žáci seznámili s naším 

úspěšným absolventem Jirkou Vojtíkem 

a činností firmy, pro kterou pracuje. 
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V tomto rušném týdnu byla i dvě divadelní představení.  

Pro třetí ročníky to byla hra R.U.R. v divadle D 21 a pro prváky Příběhy z  Dekameronu  

v  Pidivadle  (viz program). 

Žáci prvního ročníku se dále zúčastnili vzdělávacího interaktivního programu „Hanin 

kufřík“ v Židovském muzeu. 

HANIN KUF ŘÍK  

Žáci a studenti se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné 

diskuzi s pamětníkem holocaustu, seznámí s osudy konkrétních rodin z 

Protektorátu Čecha a Morava za 2. světové války. Jedním z výstupů 

programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s 

využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní 

příběh některé z vybraných postav.  

Program inspirovaný knihou Karen Levinové Hanin kufřík. 
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Zatímco si žáci prvního až třetího ročníku užívali neobvyklých programů mimo školní 

škamna, čtvrťáci se potili při testech státní maturity a při praktických maturitách. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ve dnech 10. -11. května jsme opět po dvou letech navštívili památník Osvětim- Březinka, 

starobylé město Krakov a solné doly ve Wielizce. Exkurze se zúčastnili především 

druháci, ale místa v autobuse doplnili i studenti z prvního a třetího ročníku. Bylo nás 

celkem 49. Doprovod. prof. Jušková, Koptišová a Vojtíšková. Naše polská cesta byla 

úspěšná, vše jsme stihli a ani jsme nezmokli! 

My v Oswětimi. 
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My v Krakově. 

                                                  My ve Wielicze. 
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Kryštof Škach (F4.) zaznamenal se 

svojí odbornou prací „Syntéza esterů 

porphyrinu se žlučovými kyselinami“ 

další úspěchy.  

• Nejprve získal třetí místo na 

studentské odborné 

konferenci studentů MSŠCH  

          9. listopadu 2011.  

• 14. března 2012 postoupil 

Kryštof do národního finále 

soutěže AMAVET, 

• kde 19. -20. dubna uspěl a byl 

nominován do týmu mladých 

vědců na soutěž 

          I- SWEEEP v Houstonu.  

• Na této soutěži, International Sustainable World (Energy, Engineering & 

Environment) Project Olympiad, získal Kryštof stříbrnou medaili. 

• 20. května 2013 mu Učená společnost předala v Karolinu Cenu v kategorii 

středoškolských studentů pro rok 2013. 

• Při ústních maturitách ve škole Kryštof obhájil svoji práci na výbornou.  
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V Karolinu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Cena Učené společnosti    S prof. Zitou Valentovou.  
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Ústní maturity proběhly od 20 – 29. května.  

V letošním roce výjimečně skládali studenti ústní zkoušku jen z českého jazyka a 

jednoho odborného předmětu. Ti, kteří zvolili ve společné části angličtinu, skládali navíc 

zkoušku z tohoto předmětu.  

Třída: A4. - Aplikovaná chemie (rok nástupu 2009) 

Termín: pondělí 20. 5. - úterý 21. 5. 2013 
Předseda: Ing. Miroslav Pavlata 
Místopředseda: Ing. Blanka Tupá 
Třídní: Jana Koptišová 
Slavnostní zahájení: pondělí 20. 5. 2013 7:55 
Slavnostní předání : úterý 28. 5. 2013 11:00 učebna 215 
Předměty - zkoušející /a přísedící/ 
sp. CJL Český jazyk a literatura - Jana Koptišová / Mgr. Monika Wagnerová / {214} 
sp. ANJ Anglický jazyk - Zuzana Jušková / Mgr. Radana Kořínková / {214} 
sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Radana Kořínková / Zuzana Jušková / {214} 
pr. ANC Analytická chemie - Ing. Blanka Tupá / RNDr. Eva Stratilová Urválková / {214} 
pr. PAN Praktická zkouška z analytické chemie - Ing. Blanka Tupá / Mgr. Markéta Veverková / 
pr. PMO Praktická maturitní zkouška - obhajoba - Ing. Zita Valentová / Ing. Miloš Mucala / 

 

Třída: F4. - Aplikovaná chemie (rok nástupu 2009) 

Termín: pondělí 27. 5. - středa 29. 5. 2013 
Předseda: PhDr.Mgr. Magdalena Helešicová 
Místopředseda: Mgr. Magdalena Mlynářová 
Třídní: Mgr. Pavel Marek 
Slavnostní zahájení: pondělí 27. 5. 2013 8:00 
Slavnostní předání : středa 5. 6. 2013 10:00 učebna 214 
Předměty - zkoušející /a přísedící/ 
sp. CJL Český jazyk a literatura - Mgr. Alena Satrapová / Jana Koptišová / {214} 
sp. ANJ Anglický jazyk - Zuzana Jušková / Mgr. Radana Kořínková / {214} 
pr. ANC Analytická chemie - Ing. Blanka Tupá / Mgr. Markéta Veverková / {214} 
pr. PAN Praktická zkouška z analytické chemie - Ing. Blanka Tupá / Mgr. Markéta Veverková / 
pr. PMO Praktická maturitní zkouška - obhajoba - Ing. Zita Valentová / Ing. Miloš Mucala / 

 

Třída: L4. - Technické lyceum (rok nástupu 2009) 

Termín: pondělí 20. 5. - úterý 21. 5. 2013 
Předseda: Mgr. Monika Šoukalová 
Místopředseda: Ing. Ladislava Staňková 
Třídní: Mgr. Simona Škaloudová 
Slavnostní zahájení: pondělí 20. 5. 2013 8:10 
Slavnostní předání : úterý 28. 5. 2013 9:30 učebna 215 
Předměty - zkoušející /a přísedící/ 
sp. CJL Český jazyk a literatura - Mgr. Alena Satrapová / Mgr. Monika Wagnerová / {215} 
pr. MAT Matematika - Mgr. Michal Váňa / Mgr. Pavel Marek / {215} 
sp. ANJ Anglický jazyk - Zuzana Jušková / Mgr. Radana Kořínková / {215} 
pr. PGR Praktická zkouška z grafické komunikace - Ing. Ladislava Staňková / Bc. Jan Dušek / 
pr. PIN Praktická zkouška z informatiky - Ing. Jan Kužel / Ing. Martin Benda / 
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        Jak to letos dopadlo? 
         

třída počet žáků ve 
4. roč. 

k ústní 
maturitě 
připuštěni 

uspěli 

A4. 21 16 11 

F4. 30 29 25 

L4. 18 18 16 
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Soutěž o nejlepšího absolventa 
(součet průměrů závěrečného hodnocení všech čtyř ročníků)    
             

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

1 Točík Radek  F4.  5,60  

2 Hemidi Linda F4. 5,95  

3 Černý Ji ří A4. 6,69  

4 Hejdová Veronika F4. 6,75 
5 Kroupa František A4. 7,07 
6 Koudelková Lenka F4. 7,11 
7 Škach Kryštof F4. 7,14 
8 Fejtová Petra F4. 7,48 
9 Sochorek Radim F4. 7,63 
10 Berezovskiy Alexandr A4. 7,68 
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Ve 21. ročníku Celostátní matematické soutěže 5. dubna obsadil Jan Batěk 
(F2.B) 15. místo v kategorii V z 312 účastníků a František Kroupa (F4.) 10. 
místo z 200 soutěžících v kategorii VII. Oba byli nejlepší ve své kategorii 
v Praze. 

 
 
 
 
 
        
        
        
        
               J. Batěk 
        
              

Maturity nejsou jen zkoušení a stres. K maturitám patří i maturitní večírek.   
 

 
A4. 23. května U Fleků. 
 



Milé profesorky
a vážení profesoři,

srdečně Vás zveme na

Maturitní večírek
dne 21. května 2013

od 18 hodin

do Restaurace v Náplavní 
Dittrichova 25, Praha 2

L.4





Nejlepší mladí chemici změří své síly v Pardubicích

Pardubice; Největší oborová soutěž svého druhu vrcholí: ve čtvrtek 30. května se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity
Pardubice uskuteční celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol. Původně vznikla na Střední průmyslové škole v Pardubicích, ale pro velký úspěch
se rychle rozrostla napříč celou republikou. V letošním roce kromě pardubické průmyslovky pořádaly regionální kola i střední odborné školy
v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Lovosicích, Hranicích, Olomouci a Litvínově. Celkem se chemického klání zúčastnilo na 5 000 žáků z deseti krajů
za podpory řady firem a společností. 

„Chemie má v našem regionu tradici a zájem o soutěž rok od roku stoupá,“ říká Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice. „Rozhodli jsme se proto ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR uspořádat nadstavbu krajských kol
a zrealizovat první ročník celostátního finále. Tam už se probojuje jen skutečná elita, z níž se rekrutují naši budoucí studenti,“ vysvětluje profesor
Kalenda.

Do celostátního kola postoupilo 27 finalistů ze všech regionů, kde soutěž probíhala. Na mladé chemiky čeká nejprve test teoretických znalostí,
který sestavila pardubická SPŠCH, a poté zkouška laboratorních dovedností, jejíž zadání je dílem pořádající fakulty. Součet bodových zisků
z obou částí soutěže rozhodne o vítězi, který se stane pomyslným mistrem České republiky v chemii. „V době, kdy technické školy příliš netáhnou
a kdy se chemický průmysl potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, je zapojení 5 000 žáků do soutěže, která je baví a motivuje k dalšímu
studiu, nesporným úspěchem. V tom spatřuji smysl podobných aktivit: ukázat žákům, že předmět, který se na první pohled jeví jako nudný a ne-
záživný, může být nejen hravý a zábavný, ale i zajímavý a perspektivní z hlediska pracovního uplatnění,“ konstatuje Ladislav Novák, ředitel Svazu
chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem soutěže. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na akademické půdě za účasti vedení fakulty a významných hostů z řad partnerů soutěže.
Díky podpoře SCHP ČR se všichni finalisté mohou těšit na nadstandardní ceny. S velkorysou nabídkou přišla také pořádající fakulta: pro prvních
pět finalistů připravila certifikát na stipendium během 1. roku studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě
téměř 30 000 Kč.

„Slavnostním vyhlášením výsledků ale finálový den ještě nekončí,“ upozorňuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která soutěž rea-
lizuje. „Finalisté a hosté se po slavnostním vyhlášení a předání cen přesunou do Hotelu Zlatá štika, kde jsme pro ně připravili společenský večer.
Jeho součástí bude i malé pohoštění - jako důkaz, že chemie dokáže být velmi chutná,“ uzavírá Čebišová.

Podrobné informaci o soutěži najdete na

www.mladychemikcr.cz



Poděkování partnerům

Pořadatel celostátního finále: 
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Generální partner: 
Svaz chemického průmyslu ČR

Spolupořadatel: 
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích

Marketingový partner: 
Czech marketing, s.r.o.

Mediální partneři:
5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, CHEMAGAZÍN, Televize Přerov s.r.o., Chrudimka.cz, Life4us.cz

Pořadatelé regionálních kol:
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad
Labem, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, SŠ EDUCHEM, a.s., Litvínov, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední
škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno

Partneři regionálních kol: 
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s.,
PREOL, a.s., Spolchemie, a.s., Unipetrol, a.s., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Zentiva Praha, Pardubický kraj, Ústecký
kraj, BAYER s.r.o., Odborový svaz ECHO, Cerea, a.s., Komerční banka, Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, LONZA BIOTEC s.r.o., Vodní
zdroje Chrudim, spol. s r.o., Vitrum Praha s. r.o., Lach-Ner s r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., EXPLOSIA, a.s., ZO OS Echo Synthesia,
Detecha, chemické výrobní družstvo, DEZA, a.s.



Mediální partneři

Pořadatel SpolupořadatelGenerální partner

Marketingový partner

Soutěž v regionech podpořily

Pořadatelé regionálních kol
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Povodeň v červnu 2013 

V souvislosti s komplikovanou dopravní situací v Praze 

odpadla 3. června výuka ve všech pražských školách a 

v úterý 4. června zrušil ředitel školy sportovní den. Byly 

také zmařeny pondělní výlety 3. ročníku. 
 
 

 

Předávání maturitních vysvědčení proběhlo 28. května (A4. a L4.) a 5. června (F4.) 

 

A4. 
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L4. 
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F4. 
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Odborná praxe třetího ročníku, zajišťovaná opět Markétou Veverkovou, probíhala  

14.-27. června na 35 pracovištích v Praze i mimo. K našim nejdůležitějším 

spolupracovníkům patří tradičně VŠCHT, UK a Zentiva. Studenti našli uplatnění i 

jednotlivě nebo v dvojicích na menších pracovištích. 

Zde například studenti F. Hechtberger a V. Vojáček v laboratoři Výzkumného ústavu 

živočišné výroby v Uhříněvsi a studentky A. Ilchmanová a O. Sláčiková ve firmě 

Interpharma v Modřanech. 
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Sportovní kurz pro druhý ročník 15. -21. června se letos konal na jiném místě než 

v předchozích letech. Žáci byli ubytováni v chatkách v rekreačním areálu v Roželově, 

okres Příbram. Doprovázeli prof. Marek, Staňková, Kohoutová, Ticháčková, Škaloudová a 

Vojtíšková. Program byl tradiční- cyklistika, koupání, hry, orientační běh, .... ale počasí 

bylo netradičně tropické. Teplotní rekordy byly překonány několik dní v řadě. 

Několik důvěrně sdělených dojmů: kuchařky byly sympatické, správce starý a 

nepříjemný a vzkaz budoucím ročníkům: „Repelent s sebou!“ 

Foto poskytl Š. Cirkl. 

 

 



 82 
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Projekt na zámku Trebnitz (Německo) 

Ve dnech 14. 6. – 17. 6. se 12 studentů prvních ročníků  a 
prof.L.Pergler zúčastnili česko-německo-polského projektu 
„Odra a její role ve 2. světové válce“, v rámci kterého se 
seznamovali se zásadami orální historie, které si pak sami 
vyzkoušeli „na ostro“ při setkání s pamětníky 2. světové války. 
Součástí projektu byl i emočně silný zážitek z návštěvy 

polského pevnostního města Kostřín, které bylo na konci války srovnáno se zemí.  
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Od 17. června byla škola značně vyprázdněna. Čtvrťáci odešli, třeťáci byli na praxích a 

druháci (většina z nich) na sportovním kurzu. Zůstali jen prváci, ale ani oni neměli běžný 

vyučovací týden. 17. a 19. června se zúčastnili jako kompars natáčení televizního 

programu Zázraky přírody ve studiu na Kavčích horách. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Poslední červnový týden byl ve znamení 

výletů a exkurzí. Prváci a druháci navštívili 

zajímavá místa v Praze a okolí. Např. F2. byla 

ve sklárně v Nižboru a v Muzeu voskových 

figur na Karlštejně, všichni druháci byli 

v Botanické zahradě apod. 
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Přehled aktivit předmětové komise chemie 
 
Projektové vyučování probíhalo od září do května a zúčastnilo se 417 žáků ze 22 základních 
škol. 
Chemická soutěž pro žáky ZŠ byla v listopadu. Po tři dny soutěžilo 87 žáků z 29 škol. 
 
Na chemický kroužek v květnu přihlásila jen jedna škola 19 žáků. 
 
Chemohrátky byly tři dny koncem června pro 46 žáků ze dvou ZŠ. Viz fota J. Prokopové. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Na konci června, po 

uzavření klasifikace, 

byly i další akce mimo 

školu.  Např.  

prof. M. Mlynářová 

navštívila se svou C1.B 

výstavu „Peníze nebo 

život“ v Muzeu hl.m. 

Prahy. 
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Dne 26. června  proběhla vernisáž k otevření expozice Chemie kolem nás a 

Měření času v Národním technickém muzeu. 

Na této vernisáži jsme měli za úkol předvést nějaké pokusy, což se díky Martinu 

Peterovi (absolvent), Janu Sedláčkovi, Petru Svobodovi a Václavu Novákovi 

(všichni z A3.) moc pěkně vydařilo. Na vernisáži byli přítomni i ředitel J. Zajíček, 

zástupkyně I. Chalupová, M. Veverková a Z. Valentová. 

 
Od 27. června jsou v Národním technickém muzeu otevřeny dvě 
nové expozice. 

Hlavním námětem expozice Chemie kolem nás  je příběh setkávání 
člověka a chemie během dne. Příběh, jehož cílem by mělo být 
uvědomění si, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka 
a jeho existenci zcela nepostradatelná, neboť se denně setkáváme 
s procesy na chemii a jejím rozvoji založenými či s ní přímo 
souvisejícími. 
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Lehkoatletický sportovní den byl letos neobvyklý. Tradiční termín na začátku června 

zmařily povodně a v náhradním termínu 27. června se nemohli zúčastnit třeťáci, kteří 

byli ještě na odborných praxích. Provedení bylo skromnější, ale všichni obdaření 

sportovním duchem zabojovali. Na programu byly běh na 100 metrů, štafeta, vrh koulí a 

hod granátem. Pár obrázků přiblíží tuto sportovní událost. 
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 Výsledky: 
100m sprint 
 
Dívky 1. místo-Petra Jonášová 14,52 s        Hoši     Matyáš Krček 12,60 s 
 2. místo-Pavlína Šimonová 14,84 s                Albert Franc 12.72 s 
 3. místo-Lenka Horáčková 15,82 s               Adam Šterner 13,02 s 
 
  Hod granátem 
 
Dívky 1. místo-Markéta Pokorná 33 m         Hoši    Adam Šterner 55 m 
 2. místo-Aneta Zavoralová 29,5 m               Martin Chrást 54 m 
 3. místo-Simona Zemanová 26 m                 Michal Vlasák 53 m 
 
 Vrh koulí 
 
Dívky 1. místo-Petra Jonášová 11,62 m       Hoši Matyáš Krček 15,75 m 
 2. místo-Kristýna Zajdlová 7,94 m                  Václav Petran 13,82 
 3. místo-Markéta Kolcunová 7,58 m                Marek Hrdlička 11,95 m 
 
  Štafetový běh 4 x 100 m 
 

1. místo- F2. Jonášová, Zemanová, Kožušník, Vlasák  
2. místo- C1.B Horáčková, Šimonová, Krček, Nejedlý 
3. místo- A2.A Časarová, Zavoralová, Petran, Šterner 
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Večírek byl 27. června opět v Rierových sadech. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asistenti J. Balán (od 18.6. Ing.)  a J. Prokopová           proslov pana ředitele   
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kancelář: E. Krejzová, I. Šohajová, A. Poláková         As. D. Marcínek, P. Ticháčková  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tři M. M. Mlynářová, M. Wagnerová, M. Veverková         školník: manželé Súsovi 
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Slavnostní shromáždění 28. června 

Počasí nám přálo. Po předání vysvědčení jsme se sešli na našem pěkném dvoře.  

Po proslovu pana ředitele Zajíčka byli vyvoláni a odměněni žáci, kteří získali vyznamenání. 

Pak vystoupali na imaginární stupně vítězů ti, kteří obsadili první místa na sportovním dnu.  

Čestným hostem byl. prof. Jiří Barek z PřF UK, který popřál studentkám S. Hejdové a A. 

Beránkové a jejich projektu hodně štěstí v mezinárodní soutěži The Role of Chemistry in 

the Modern Society. 

Poslední slovo měli studenti třetího ročníku, kteří poděkovali prof. Perglerovi za 

trpělivost v hodinách němčiny a rozloučili se s ním pozdravem Auf Výdrzén.  

Vyznamenaní: 
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Sportovní úspěchy: 
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S kým se letos loučíme? 
 
Odešla účetní Ing. Iva Šohajová. Ze zdravotních důvodů přestal pracovat údržbář  

Jiří Ptáčník. Náš absolvent Jirka Balán dostudoval na VŠCHT a u nás „doasistoval“.  

Jen jedno pololetí byl u nás pedagogicky činný náš bývalý student Oldřich Matouš.  

 

Po pěti letech odchází Simona Škaloudová (chemie-tělocvik). 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Také jsme řekli sbohem 

nezrenovovanému kabinetu tělesné 

výchovy a nakonec jsme se rozloučili 

s chaloupkou-vrátnicí. 

 

 

 






