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Během letních prázdnin se vymaloval kabinet 307 a začala rekonstrukce tělocvičny. 

 

Personální změny 

Toužebně očekávaný a podezřele mlčící kolega angličtinář Michal Slivka nenastoupil. Dvakrát 

se objevil ve škole v přípravném týdnu a pak se navždy odmlčel. Jeho zmizení zůstane navždy 

záhadou. Jeho částečný úvazek přijala od října kolegyně ze zdravotní školy v Ruské ulici Mgr. 

Helena Nováková.  

Jako nová asistentka nastoupila loňská absolventka slečna Anna Strejčková.  

V říjnu odešla z rodinných důvodů Ing. Jiřina Novotná a na její místo nastoupil Ing. Ladislav 

Trnka ( farmakologie, toxikologie, organická chemie, chemické rozbory a laboratorní cvičení) 
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V červenci byly Zuzana Jušková, Dagmar Hofmanová, Dagmar 

Šanderová a Zita Valentová na devítidenním kurzu Collegiality 

across CLIL. Kurz se konal v prostorách univerzity v Portsmouth a 

byl financován z projektu Erasmus+. 
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28. srpna vystoupil v Betlémské kapli, na shromáždění pracovníků školství, ředitel J. Zajíček. 

 

1. září se oženil kolega Vlastimil Souček. 

 

 

 



Osnova pro poskytování informací na ZŠ 

Přijetí ke studiu od roku 2018 -19 
 

Tato osnova není doslovným návodem, který by měl být na ZŠ přečten. Každý vyučující 

se s ním ale musí seznámit tak, aby mohl kvalifikovaně informovat o možnostech studia 

na naší škole. 
 

1.  Představit školu 

 

Masarykova střední škola chemická, důvěrně přezdívaná „Křemencárna“, je škola s dlouhou 

tradicí (1837 vznik 1. české průmyslové školy, 1945 samostatná chemická průmyslovka), 

ve které studovala řada významných osobností z oblasti chemie i odjinud. Svými výsledky se 

řadí mezi nejlepší technicky zaměřené školy. Škola má výhodnou polohu v centru města. Sídlí 

v klidném prostředí a přitom je snadno dosažitelná ze stanic metra Národní nebo Karlovo 

náměstí a z tramvajových zastávek Národní divadlo, Karlovo náměstí a Lazarská. Má dobře 

vybavené laboratoře chemie, fyzikální chemie, elektrotechniky. Ve škole jsou všechny učebny 

vybaveny dataprojekcí, k dispozici jsou tři multimediální jazykové učebny, na velmi dobré 

úrovni je i vybavení školy výpočetní technikou. Všechny počítače jsou propojeny do sítě a ta 

je připojena optickou linkou na INTERNET (50 Mbs). Ve škole je k dispozici také WiFi síť. 

V budově je i tělocvična, výborně vařící školní jídelna (výběr ze 3 jídel) a bufet. 

 

2.  Informovat o zaměření oboru aplikovaná chemie 
 

APLIKOVANÁ CHEMIE - obor vhodný pro žáky, které baví chemie. Je to jeden z mála 

technických oborů, ve kterém se mohou dobře uplatnit i dívky.   

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

Je moderně koncipovaný maturitní obor vzdělávání, který má dle současného trendu široký 

základ všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, literatura, cizí jazyk, matematika, 

fyzika, biologie) s důrazem na studium jazyků a výpočetní techniky a zároveň poskytuje 

odborné vzdělání. Tato koncepce je základem pro dobré uplatnění absolventů na trhu práce a 

současně poskytuje možnost pro další studium na vysokých školách, především na Vysoké 

škole chemicko-technologické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 

Odborné vzdělání je tvořeno základními odbornými předměty (anorganická, organická, 

fyzikální chemie a biochemie) a na ně navazujícími profilovými předměty. Absolventi tohoto 

oboru nacházejí velmi dobré uplatnění v praxi, např. jako laboranti ve výzkumných  ústavech, 

kontrolních laboratořích, průmyslových podnicích s orientací na chemii, farmacii, petrochemii 

a dalších. Je vhodný pro dívky i chlapce se zájmem o chemii, farmacii, ekologii a přírodní vědy 

obecně. 

Koncepce oboru byla vytvořena ve spolupráci s partnerskými vysokými školami (VŠCHT, 

Přír.F UK), průmyslovými podniky (Zentiva, Interpharma, Česká Rafinérská) a konzultována 

s odbornou veřejností.  

 

Žáci si mohou volit ze tří zaměření:  

 výroba a syntéza léčiv,  

 klinická a toxikologická analýza,  

 forenzní analýza. 



 

Všechna zaměření mají společný všeobecný a odborný základ. Od 3. ročníku jsou zařazeny 

profilové odborné předměty. Zaměření mají poměrně široký obecný základ, který umožňuje 

absolventům pracovat v libovolném oboru. Kromě toho mohou pokračovat ve studiu na VŠ, 

které mají podobně koncipované obory (VŠCHT, Přír.F UK). 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie – klinická a toxikologická analýza 

Základen tohoto zaměření je analytická chemie, která je rozšířena o profilové předměty: 

klinická a toxikologická analýza, molekulární biologie a toxikologie. 

Absolventi mohou najít uplatnění v kterékoliv oblasti chemie, ať už v laboratorní či průmyslové 

(např. v laboratořích, kontrolních odděleních chemických podniků). Stejně tak  mohou 

pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření. 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie – syntéza a výroba léčiv 

Základen tohoto zaměření je chemická technologie, která je rozšířena o profilové předměty: 

farmakologie, farmakochemie, výroba a syntéza léčiv. 

Absolventi mohou najít uplatnění v kterékoliv oblasti chemie či farmacie, ve výrobní nebo 

nevýrobní sféře (např.jako technologové farmaceutických výrob, v kontrolních laboratořích). 

Stejně tak  mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření. 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie -  forenzní analýza 

Základen tohoto zaměření je analytická chemie, která je rozšířena o profilové předměty: 

analýza a toxikologie drog, analytické metody ve forenzní chemii, úvod do kriminalistiky a 

trestního práva.  

Absolventi nacházejí uplatnění v kterékoliv oblasti laboratorní či průmyslové chemie, (např. ve 

výzkumných laboratořích, ve zdravotnických zařízeních, v kriminalistických laboratořích a v 

průmyslových podnicích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů). 

Stejně tak mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých školách různého zaměření, 

především na VŠCHT, PřF UK. 

 

3.  Informovat o uplatnění absolventů 

 

O absolventy naší školy je stále velký zájem v oblasti chemie i mimo ni.  

 

- v chemických oborech:  

chemické laboratoře chemické provozy 

hygienické stanice  obchodní firmy 

laboratoře celní správy farmaceutické firmy 

výzkumné ústavy střední a vysoké školy 

monitorování životního prostředí kriminalistické laboratoře 

zpracování odpadů biochemické laboratoře 

 

 - v nechemických oborech: 

automobilový průmysl 

energetika 

strojírenství 

papírenství 

textilní průmysl 

filmové laboratoře 

gumárenský průmysl 

potravinářský průmysl 

zemědělství 

obchod a služby 

 



Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách: 

 

Vysoká škola chemicko-technologická 

Přírodovědecká fakulta  

Farmaceutická fakulta 

Pedagogická fakulta 

Lékařská fakulta 

Matematicko-fyzikální fakulta 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Vysoká škola zemědělská 

 

4.  Informovat o přijímacím řízení 

 

Kritéria přijímacího řízení 2018 

 

Uchazeči budou přijímáni ke studiu na základě centrálně zadávaných jednotných testů z 

matematiky a českého jazyka a literatury (váha 60 %)  a výsledků předchozího studia ve 

vybraných předmětech za poslední dvě klasifikační období (váha 40 %).  

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.  

 

   

1. Výsledky přijímacích testů:  

 

Matematika:                           maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)  

Český jazyk a literatura:        maximálně 50 bodů (při úspěšnosti 100 %)  

Celkem: maximálně 100 bodů (celková váha 0,6) 

 

Minimální úspěšnost nutná pro přijetí bude stanovena s přihlédnutím k centrálně doporučené 

minimální hranici úspěšnosti.  

  

 

2. Hodnocení ve vybraných (profilových) předmětech za poslední dvě klasifikační 

období  

 

Maximálně : 65 bodů  

Celková váha 0,4  

 

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: 

0,2 za studium na základní škole ve třídě s rozšířenou výukou matematiky nebo 

jazyků  



0,1 za 1.-5. místo v okresním kole MO, FO, CHO, BO 

0,05 za účast v okresním kole MO, FO, CHO, BO 

0,01 za změněnou pracovní schopnost 

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát. 

 

Výsledný průměr bude zvýšen o: 

0,2 za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období 

Na našich www stránkách je formulář pro výpočet výsledného průměru. 

 

Žáci budou přijímání v pořadí podle celkového počtu získaných bodů. 

Budeme otevírat max. 4 třídy aplikované chemie, tj. 120 žáků (přijímáme na obor bez 

zaměření, to si žáci volí až od 2. ročníku). 

 

 

Počty z loňského přijímacího řízení: 

Počet přihlášek:      216 

Konalo přijímací zkoušku:    215 

Počet přijatých:      120 

Počet nepřijatých z důvodu kapacity:   52 

Počet nepřijatých z důvodu nesplnění kritérií:  43 

 

 

5.  Další informace 

 

Opakovaně jsme obhájili titul Ekoškola. Jsme zapojeni do programu Responsible Care. V roce 

2016 jsme byli oceněni Cenou udržitelného rozvoje SCHP ČR 
Žáci se mohou účastnit i různé další zájmové činnosti - sportovních, turistických a kulturních 

akcí, soutěží s odbornou i jinou tematikou. Naši studenti obsazují pravidelně čelná místa 

v celostátním kole SOČ, úspěšní jsou i v soutěži AMAVET.  

 

Pro žáky základních škol pořádáme v našich laboratořích soutěž „Hledáme nejlepšího 

mladého chemika ČR“ , chemické hrátky (pro žáky 8. tříd) a projektové dny v průběhu školního 

roku. Informace o těchto akcích zasíláme učitelům chemie na ZŠ, jsou na webu v záložce 

Základní školy. 

 

Adresa školy: Masarykova  střední  škola  chemická, 116 28 Praha 1, Křemencova 12 

Telefony:  
kancelář: 222 924 444   ředitel: 222 924 444   

E-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz 

 

 

Den otevřených dveří : 1.11., 7.12. a 9.1. vždy od 14 do 18 hodin 

 

 

Další informace o škole lze získat na internetové adrese http://www.mssch.cz 

 

6.  Rozdat všem zájemcům informační brožury - Brožury jsou k dispozici v kanceláři, nebo 

jsou ke stažení na webu školy http://www.mssch.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni 

Také je tam připravená přihláška ke studiu. 

http://www.mssch.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
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Odborná praxe v Německu 

Opět na stejném místě, projekt Erasmus+, doprovod kolegové Chalupová a Pergler. Účastníci: 

BROM FILIP, DOHNALOVÁ KRISTÝNA, Fraňková Anna, GERASYMENKO ORYNA, HRABICA KRISTIÁN, 

KRAČMAROVÁ ANETA, KRISTOVIČ ALEŠ, PAŠEK DOMINIK, MALÝ JAN, NOVÁK DAVID,  PETRŽILKOVÁ 

ELIŠKA, FRANC MICHAL, ŠEBOROVÁ PAVLÍNA, ŠIMO LUDVÍK, ŠRÁMOVÁ LUCIE, ŠTURMOVÁ REBECCA, 

VLASÁKOVÁ LIBUŠE, ZOULOVÁ KAROLÍNA 
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O náš stánek opět pečovala Zita 

Valentová a dobrovolníci. 

Třída F3. byla na přednáškách: 

Prof. Ing. Pavel Hasal, CSc., VŠCHT 

Praha: Uklízeči, které (téměř) není vidět. 

K čemu jsou pak dobří? (O 

mikroorganismech, které pomáhají čistit svět); Ing. 

Adéla Holasová, ČVUT v Praze: Energetická gramotnost 

(o elektrárnách a Blackoutu) 

 

 

 



7 
 

9. září pomáhalo Zitě Valentové 30 dobrovolníků na nočním běhu 

Birell Grand Prix Praha 2017 | RunCzech -  žáci, absolventi a 

rodinní příslušníci. 
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14. září byl podzimní termín ústních 

maturitních zkoušek. Druhý pokus nedopadl 

stoprocentně. 

19. září jsme se opět fotografovali. 

20. září nás navštívila ředitelka ze Rhein 

Akademie.  
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Sportovní den 26. září v Riegrových sadech 

Odbíjená dívek  

1. místo F3. - Košťálová, Bábovková, Duchková, Veselá,Tošnerová, Trunečková, Plachá, 

Veselá  

2. místo F4. - Šmejkalová, Vlasáková, Kirschnerová, Zoulová, Schýbalová, DowTomsnová, 

Horáková, Stárečková, Prokopiusová,  

3. místo K2. - Koskubová, Havránková, Shejbalová, Poulová, Kovářová, Kučerová, Jelímková, 

Oplíštilová  

  Kopaná chlapci  

1. místo K4.B - Traxmandl, Mrvík, Votava, Pašek, Fulneczek, Filoun  

2. místo K2. - Laho, Bouček, Marvan, Jeřábek, Junek, Holas,  

3. místo K3. - Janda, Hulínský, Gajdoš, Jiřinec, Hijazi, Tobiška  

 

 

Vítězný tým 
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V září Zita Valentová obdržela na pražské 

radnici uznání za mnohaletou dobrovolnickou 

pomoc při organizování běžeckých závodů 

v Praze. 
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4. října měli společnou oslavu kolegové Dagmar Malá (šedesátiny) a Vlasta Souček (svatba). 

S gratulacemi se objevila i naše bývalá kolegyně Alena Kozlová. 
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Od letních prázdnin po celý 

podzim probíhala důkladná 

rekonstrukce tělocvičny. 

    

    

    

    

    

    

    

              

Nácvik ochrany obyvatel v mimořádných situacích aneb „branný den“. Letos 11. října 

v Krčském lese. Kromě tradičího testování branných a zdravotnických znalostí a dovedností, 

členové eko týmu plnili též úkoly z oblasti ochrany životního prostředí. Všichni studenti se 

prošli na čerstvém vzduchu. A k tomu si zasoutěžili.  (1. místo  K4.A - 43 bodů , 2. místo  F3. 

-42 bodů, 3. místo 1.D -41 bodů ) 
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15. října pomáhali studenti při 

organizaci City Cross Run. 

Zleva: K.Felcánová, Z.Minarčíková, 

M.Holasová, V. Lanštiaková, V.Scheinpflug 

17. října nácvik požárního poplachu, 

evakuace na školní dvůr během velké 

přestávky. Vše pod dohledem nejvyššího 

hasiče, ředitele školy. 
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Takto vypadala tělocvična 23. října. 

 

23. října převzala v Litvinově studentka  

Daniela Tošnerová  stipendium Nadace 

Unipetrol určené pro nadané žáky. 
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V soutěži „Příběh panenky“, jeden z mnoha projektů, které si vymýšlejí pracovnice Domu 

zahraničních služeb, vyhrála naše skupina účastníků odborné praxe v Německu druhé místo. 

Panáčka, Ing. Křemíka, před lety jen tak pro radost a za žádným účelem, zhotovila šikovná 

kolegyně Alena Kozlová. K úspěchu přispěl příběh, který vymyslela studentka Pavlína Šeborová 

z K4.B.  

 

 

Projekt: Chemikům brána poznání otevřena, číslo projektu:2016-1-CZ01-KA102-023129 

 

PŘÍBĚH PANENKY – PŘÍBĚH KŘEMÍKA 

Vápenec, chlorid sodný, amoniak, oxid uhličitý. 

Takové jsou látky pro přípravu sody. 

Ale při přípravě se něco zvrhlo a dostala se do reakce chemikálie X. 

A tak jsem se tu objevil!  

Jsem Křemík! Kamarád žáků z Masarykovy střední školy chemické v Praze v Křemencově ulici, které se také 

říká Křemencárna. 

Možná je to tím, z čeho jsem stvořený, možná je to výchovou, ale od malička jsem se zajímal o vědu. Taky na 

to mám talent. Všechny vzorky se mi povedly zanalyzovat nejlépe a taky mi šlo stanovování parametrů sypkých 

materiálů. Když jsem se dozvěděl, že nejšikovnější studenti mají možnost zúčastnit se projektu Erasmus+ a 

strávit čtrnáct dní v německém poloprovozu, byl jsem si jistý, že budu na seznamu. A nebyl jsem tam! Tak jsem 

vymyslel plán, jak se dostat do autobusu – schoval jsem se mezi německé slovníky! 

Jakmile jsem byl vybalen, začal jsem perlit – přeci jen jsem z výletníků ten nejšikovnější. V laboratoři to bylo 

bezvadné. Vyzkoušel jsem si práci na rozličných aparaturách od manuálních až k zcela počítačově řízeným. 

Manuální mě bavily více i přesto, že veškeré ventily byly větší jak já. Zapojit suspenzní, filtrační a velký okruh 

byla hračka. Zahřívání a chlazení především bylo velmi zdlouhavé, ale zase jsem měl čas si povídat s novými 

kamarády, panenkou z akademie a našimi asistenty. Tehdy se mi prohloubily jazykové znalosti -  „Wie gehst? 

Sehr gut!” 

Sehr gut byly i mé produkty – nejčistší z naší skupiny. (A to jsem nebyl vybrán!) Moc se mi líbila prohlídka 

skutečného reaktoru na výrobu polyvinylchloridu. Užil jsem si Německo i mimo laboratoř. Navštívil jsem vinice, 

ochutnal německé červené víno ročník 2014, překonal jsem svůj strach z výšek v lanovém centru. Prošel jsem si 

Alt-Hürth, viděl jsem Beethovenův dům v Bonnu, navštívil jsem muzeum kolínské vody, vychutnal jsem si 

currywurst. Poslechl jsem si Kolínskou filharmonií a objevil svůj další talent – bowling. Ty koule byly také větší 

jak já, ale z povolování ventilů a z titrování mám velikou sílu. A taky jsem ochutnal německé pivo, ale asi budu 

vinařem. 

Bude se mi stýskat, ale možná se mi podaří se sem opět dostat! 
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28 října byl mezi vyznamenanými na Pražském hradě také absolvent naší školy z roku 1957, 

velmi úspěšný vědec chemik prof. Ing.Jaroslav Šesták.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Pan profesor laskavě poskytl kronikářce dvě fota ze soukromého archivu. 

První z doby studií na Křemencárně, druhou z pravidelných srazů spolužáků  ročníku 1957! 
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30. října byla F3. na exkurzi v cukrovaru v Dobrovicích. Doprovod prof.D. Hofmanová a třídní 

M. Wagnerová.  

(foto P.Holeksa)   
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V první letošní den otevřených dveří 1. listopadu navštívilo naši školu 247 lidí.  Z toho bylo 95 

dospělých, 105 uchazečů a  47 absolventů.  
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V Atriu Flora se opět sejdou mladí chemici z Masarykovy střední školy chemické, aby 

předvedli kouzelné taje svého oboru. Nebudou chybět chemické pokusy s barvami, ohněm, 

odhalování farmaceutických záhad, analýza potravin, 

nakouknutí pod ruce forenzním technikům ani zábava pro 

děti, soutěže a hádanky. A v 18 hodin se těšte na 

ohňostroj.  
 

8. listopadu další propagační 

akce naší školy. Za vydatné 

pomoci dobrovolníků z řad 

studentů a pod režijním 

vedením prof. P. Ticháčkové 

jsme obsadili Atrium 

obchodního domu Flora. 
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10.listopadu byly třídy A2. A K2. v žižkovské Ulitě na anglickém studentském představení Sen 

noci svatojánské. Některé třídy také navštívily pořady každoročního festivalu Týdne vědy.

      

 Ve čtvrtek 16. listopadu proběhlo výhlášení výsledků chemické olympiády kategorie E 

určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol. Celkem se zúčastnilo 17 žáků. 

Řešili úlohy z anorganické, organické a fyzikální chemie. Žáci odevzdali úlohy domácího kola, 

poté vykonali laboratorní část a napsali test školního kola. Všem zúčastněným gratulujeme k 

dosaženým výsledkům. Nejlépe si se všemi úlohami poradil Petr Palivec z K4.A, druhý skončil 

Jan Červinka z A3. a na třetí pozici se umístil Michal Fischer z K3.  

  Nejlepší řešitelé postoupí do krajského kola, které se nově uskuteční na naší škole ve středu 

29. listopadu.   Eva Vrzáčková 

  po

ř.  
jméno  třída  body  

 1.  Petr Palivec  K4.A  139,25  

2.  Jan Červinka  A3.  126,25  

3.  Michal Fischer  K3.  118  

4.  Vít Tobiška  K3.  105,85  

5.  Jan Malý  F4.  102,4  
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Z průběhu zkoušky 

 

Vyhlášení výsledků 

 

Kryštof Vosyka 

Kateřina Felcánová 

Jakub Sohar 
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 Další úspěch Kamily Starkbaumové a Petra Palivce 

 

Michal Fischer Petr Palivec Jan Červinka 
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Studentská odborná konference 

Masarykovy střední školy chemické 
 

pořádaná dne 22. 11. 2017 

 
v posluchárně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v. v. i.  

Praha 6 – Petřiny, Heyrovského náměstí 2  

 

Program 

8.45 – 9.00   Zahájení 

   Ing. Dagmar Hofmanová, MSŠCH Praha 

   Ing. Iva Chalupová, MSŠCH Praha 

 

9.00 – 10.30  Soutěžní část 1 

 

Adam Šimarek, A4. 

Chlorace hydrosilanů s použitím katalyzátoru B(C6F5)3 

Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D.,   

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v. v. i. 

 

Kryštof Čuda, Jan Malý, F4. 

Použití odpadního PET v pneumatikách 
 Ing. Jiří Brejcha 

 MITAS a. s. 
 

Dominika Králová, K4.A 

Vliv velikosti částic zeolitu na účinnost sorpce amoniaku   
Ing. Pavel Kůs, Ph.D. 

 Centrum výzkumu Řež s. r. o. 

 

Kristán Hrabica, F4. 

Syntéza intermetalických sloučenin železa mechanickým legováním a 

jejich charakterizace  
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.  

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT  

 

Libuše Vlasáková, Karolína Zoulová, F4. 

Stanovení fázových přechodů v systémech vhodných pro ukládání tepelné 

energie 

  Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. 

Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. 

 

 

10.30 – 11.00 Přestávka  

(Kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za 

účelem prohloubení spolupráce v oblasti realizace praxí žáků) 



 

11.00 – 12.30  Soutěžní část 2 

 

Pavlína Šeborová, K4.B 

 Příprava sorbentů na bázi oxidu titaničitého a testování jejich vlastností 

  Mgr. Monika Motlochová 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 

 

Tomáš Beinhauer, F3. 

 Efekt čeřiv na reboil skla 

  Ing. Miroslav Rada, CSc. 

 Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha 

 

Kamila Starbaumová, K4.A 

Záchyt těkavých organických látek na nanočástice aerosolu v polárních 

stratosférických mracích 

  doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. 

 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v. v. i. 

 

Petr Palivec, Tereza Kárníková, K4.A 

 Simplifikace syntézy N-(2'-amino-1,1'-binaft-2-yl)acetamidu 

  Mgr. Roman Holakovský, Ph.D. 

 Ústav organické chemie, VŠCHT Praha 

 

Filip Malý, A3. 

 Příprava a charakterizace monokrystalu sloučeniny  PrCuAl3 

  RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. 

Katedra fyziky kondenzovaných látek MF fakulta UK Praha 

 

12.30 – 12.45  Prezentace Erasmus+, předání Europasů 

 

12.45 – 13.00  Vyhlášení výsledků, předání cen 

 
 

Soutěžní část bude hodnotit odborná porota ve složení: 
 

prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc., VŠCHT Praha 

doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D., VŠCHT Praha 

Ing. Martin Studenovský, Ph.D., ÚMCH AV ČR 

Ing. Tadeáš Křehlík, Spolana a. s. 

Kpt. Bc. Jan Karl, MV GŘ-HZS ČR, Technický ústav požární ochrany 

 

 

Sestavila: Ing. Zita Valentová 
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Dnes proběhla Studentská odborná konference v Makromolekulárním ústavu na Petřinách. 

Všechny práce byly výborné, porota je vyhodnotila takto:  

1.místo  Kamila Starbaumová, K4.A 

Záchyt těkavých organických látek na nanočástice aerosolu v polárních stratosférických 

mracích 

2. místo Tomáš Beinhauer, F3. Efekt čeřiv na reboil skla 

3. místo Petr Palivec, Tereza Kárníková, K4.A Simplifikace syntézy N-(2'-amino-1,1'-

binaft-2-yl)acetamidu 

4. místo Filip Malý, A3.  Příprava a charakterizace monokrystalu sloučeniny PrCuAl3 

5. místo  Kryštof Čuda, Jan Malý, F4.  Použití odpadního PET v pneumatikách 

 

účastníci odborné 

praxe v Německu 

(projekt Erasmus+) 

 

J. Malý a K. Čuda 

 

F. Malý 
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T. Kárníková a P. Palivec 

T. Beinhauer 

K. Starkbaumová 
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29. listopadu se na naší škole letos nově konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie E. 

Dosud nejlepší ze školního kola absolvovali krajské kolo na Přírodovědecké fakultě UK 

společně s kategorií A.  

Krajského kola se účastnilo 9 žáků. 120 minut řešili úlohy týkající se například kyselin 

halogenů, kyselosti a zásaditost aminů, přípravy azobarviv, kondoktometrie, pH v různých 

částech titrační křivky. V druhé části v laboratoři stanovovali ve vzorku obsah hydroxidu a 

uhličitanu dle Winklera a snažili se poprat s ,,chemickým šotkem".  

Na první pozici se umístil Petr Palivec z K4.A, druhý skončil Jan Malý z F4. a třetí místo 

obsadil Vít Tobiška z K3. Vítěz pravděpodobně postoupí do národního kola, které se koná na 

konci ledna v Hradci Králové. Všem zúčastněným gratulujeme.  

  Organizaci soutěže měli na starost K. Hyklová, V. Souček, M. Veverková a E. Vrzáčková.  

E.Vrzáčková 
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V. Tobiška J. Malý P. Palivec 
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Duke of Edinburgh Award 

Máme první držitelky bronzového odznaku DofE - Jurčeková, Kolumpková, Plachá, Tošnerová, 

Trunečková, M. Veselá, Pötzlová, Šeborová. Cenu obdržely slavnostně 1. prosince  v Českém 

muzeu hudby  

Ceny předávali patroni DofE Zuzana Bahulová, animátorka, ilustrátorka, malířka a designérka 

a Tomáš Vokáč, výkonný ředitel The Duke of Edinburgh´s International Award v České 

republice. Po slavnostním ceremoniálu byl bohatý raut!   R. Vojtíšková 
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Školní kolo olympiády v českém jazyce. Organizace: prof. A. Satrapová. 5. prosince 

              

            Výsledky  

1. Kamila Starkbaumová (K4.A) 

2. Silvie Nosková (1.C) 

3. Lucie Křivánková (F3.) 

První dvě vítězky postupují do obvodního kola, které se koná 30. ledna. 
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Druhý den otevřených dveří- 7. prosince. Tentokrát 

vánoční. PK chemie navíc k tradičnímu programu připravila 

dvě hodiny „barev a světla“.  Navštívilo nás 134 dospělých, 

115 dětí a 34 absolventů.  
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Návštěva z lycea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



43 
 

Ve dnech 9.-12. prosince vyjelo 44 studentů z 2.-4. ročníku na dlouho odkládaný zájezd do 

Švýcarska.  Na programu byla prohlídka Národního muzea automobilů v Muhlhous, Ženevy a 

zejména vávštěva CERNu. Počasí bylo velmi nepříznivé. Buď pršelo nebo sněžilo. Zájezd 

organizovala JH Travel. Studenty doprovázely prof. Hofmanová, Valentová a Vrzáčková. 
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Ve dnech 26. listopadu-3. prosince se 15 žáků druhého ročníku zúčastnilo mezinárodního 

projektu „Evropa a její budoucnost“ (Erasmus+) na zámku Trebnitz v Německu. Studenty 

BOUČEK, FOUČEK, GALIOVÁ, GUTTENBERG, HAVLÍČKOVÁ, HUBÁČEK, KOVÁŘOVÁ, 

LAVIČKOVÁ, MANDRYKINA, MATYSOVÁ, NEUBAUEROVÁ, OPLÍŠTILOVÁ, SOKOLOVÁ, 

VOJTÍŠEK, ZACH  doprovázel prof. L. Pergler. 
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Od 11. prosince je v provozu nově zrekonstruovaná tělocvična. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. prosince se naše škola stala znovu místem druhého kola soutěže pro základní školy 

„Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Budova se musela kvůli této akci vyklidit a tak 1.-3. 

ročníky byly v kině Lucerna (nový český film Milada), zatímco čtvrtý ročník byl v divadle 

Kolowrat na představení hry A.Lustiga „Nemilovaná“. 
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Eva Vrzáčková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo na naší škole 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika 

ČR. Účastnilo se 336 žáků z 121 škol z Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a dokonce i 

Libereckého kraje. Žáci byli rozděleni do 2 skupin, ranní přijela na 8:30, polední na 11:30. Obě skupiny 

nejprve napsaly test 2. kola, a poté pro žáky byl připraven program - prohlídka školy a přednáška našich 

bývalých studentů na téma Luminiscence.  

Nejlepšího výsledku dosáhla Aneta Piklová (ZŠ J. A. Komenského, Blatná), na druhém místě skončil 

Dominik Hanke (ZŠ Veltrusy) a na 3. místě se umístila Anna Pavlíková (ZŠ, 5. května 68, Libčice nad 

Vltavou). 32 žáků z 2. kola postoupí do 3. (laboratorního kola), které se uskuteční v úterý 27. února 2018.  

V rámci 2. kola byla vyhlášena také doprovodná soutěž na téma: České názvosloví – nejlepší na světě? Je 

to tak? Srovnání s jinými názvoslovími. Žáci měli vytvořit poster (plakát) s principem a výhodami 

českého názvosloví, případně mohli porovnávat české názvosloví s cizím. Ze zúčastněných škol se nejvíce 

líbil poster ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, na 2. místě skončila ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České 

Budějovice a třetí místo patří ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115. Všechny plakáty byly ale krásné, velmi 

zdařilé a propracované. Na hladkém průběhu akce měli podíl také naši žáci 2. a 3. ročníků, kterým děkujeme 

za pomoc!  
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 Před vánočními prázdninami jsme se 

dočkali (kromě zbrusu nové tělocvičny) také 

dalších inovací. Nové záchodové mísy na 

všech toaletách, výměna kohoutků za pákové 

a instalace rolet v učebnách ve třetím patře 

(kromě učebny 309) 

 

 



14.prosince byla K4.B s prof. Hájkovou na exkurzi v Coca Cole Praha Kyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. prosince  se uskutečnil tradiční školní turnaj ve stolním tenise.  

  Výsledky: 

1. místo - Šimůnková 1.D         2. místo - Stejskalová 1.D         3. místo - Lanštiaková F2. 

 1. místo - Jiřinec K3.              2. místo - Bartiš K2.                3. místo - Sadílek F4.  
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19. prosince- prezentace Spolany pro 4. ročníky 

              

 20. prosinec  Po mnoha letech se letos díky Janě Koptišové obnovila tradice recitační 

soutěže. Účast byla překvapivě vysoká, 16 soutěžících. Mimo soutěž se představily i kolegyně 

M. Veverková a Z. Valentová. 

Pravidla soutěže  

1) Soutěžící recituje 1 text (nikoli vlastní) prozaický nebo veršovaný.  

2) Maximální délka vystoupení je 5 minut.  

3) Při vystoupení může soutěžící nahlížet do textu, ale nemůže jej souvisle číst.  

4) Před vystoupením soutěžící předá porotě jednu kopii textu.  

5) Vyhodnoceni budou tři nejlepší soutěžící.  

  Soutěž se koná poprvé na naší škole v tomto tisíciletí, a třeba to nebude naposledy.  
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Jana Koptišová 

 

Recitační soutěž se konala ve středu 20. 12. a zúčastnilo se jí 16 žáků z různých ročníků a 

dvě účinkující ve zvláštní kategorii.  

  Vyhodnocení:  

1. místo - Daniel Pardek (F 2.) s básní Kanál J. Vodňanského  

2. místo - Erika Bartůňková (K 2.) s básní Maryčka Magdonova P. Bezruče  

             - Kamil Zach (F 2.) s básní Svatební košile K. J. Erbena  

3. místo - Tereza Chaloupková (A 4.) s básní Balada o nenarozeném dítěti J. Wolkera.  

 Ve zvláštní kategorii se umístění nevyhlašuje.  

 

M.Veverková Z. Valentová 
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Poslední vyučovací den v kalendářním roce vycházejí třídy se svými třídními učiteli na 

„vánoční vycházky“. 

Zde třída A3. prof.Tupé před Betlémskou kaplí ... 

 

...a zde zpívá F2. prof. Mlynářové koledy na Masarykově nádraží 
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A naše poloviční třída 1.C s prof. Zitou Valentovou na vánoční procházce v Šárce. 
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Tradiční vánoční večírek u pana Vojtíška na Malostranském náměstí – 21. prosince 
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Maturitní zkouška 2017- výsledky společné části (Cermat)    

Počet maturantů: 

 řádný- jaro 2017 řádný- podzim 2016 opravný 

ČR 69 814 4 220 13 546 

MSŠCH 104 5 9 

(gymnázia jsou různě rozdělená-víceleté atd., takže zhruba údaj, SOŠ více typů, píšu technickéI,II. Naše 

škola patří do ST2) 

Volba předmětu v % 

 MAT Cizí jazyk 

ČR 25,7 74,3 

gymnázia asi 34 asi 67 

SOŠ technické I 41,7 58,3 

SOŠ technické II 24,3 75,7 

MSŠCH  
 

24 76 

 

B1-SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY, JEJÍCH ČÁSTÍ A PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK 

SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN 2017 - ŽÁCI KONAJÍCÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM A OPRAVNÉM 

TERMÍNU                                                                                                                               Výsledky celkem v % 

z počtu přihlášek 

 nekonal konal neuspěl uspěl 

ČR  7,9 92,1 11,8 80,3 

Gymnázia 2,1 97,9 1,5 96,5 

SOŠ technické I 7,6 92,4 11 81,4 

SOŠ technické II 12,4 87,6 16,6 71 

MSŠCH  
 

6,7 93,3 4,8 88,8 

 

Společná část maturitní zkoušky- podíl v % z počtu přihlášek 

 nekonal konal neuspěl uspěl 

ČR  7,7 92,3 11,3 81 

Gymnázia 2 98 1 97 

SOŠ technickéI 7,4 92,6 8,8 83,8 

SOŠ technickéII 12,8 87,2 16,5 70,7 

MSŠCH  
 

6,7 93,3 1 92,3 

Profilová část maturitní zkoušky- podíl v % z počtu přihlášek 

 nekonal konal neuspěl uspěl 

ČR  7,3 92,7 2,8 89,9 

Gymnázia 1,7 98,3 0,7 97,6 

SOŠ technické I  7,4 92,6 4,6 88 

SOŠ technické II 12,1 87,9 4,1 83,9 

MSŠCH  6,7 93,3 3,8 89,4 



 
 

B2- SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY 

SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN 2017 - ŽÁCI KONAJÍCÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM A OPRAVNÉM  

TERMÍNU 

2. povinná zkouška celkem podíl v % z počtu přihlášek k 2. povinné zkoušce 

 Matematika 
nekonali 

uspěli neuspěli Cizí jazyk 
nekonali 

uspěli neuspěli 

ČR  1,9 20,4 3,5 5,6 63,6 5,0 

Gymnázia 0,4 32,8 0,4 1,3 65 0,2 

SOŠ 
technické 

I.2,8 
II.3,9 

I.35,1 
II.14,4 

I. 3,9 
II. 6,1 

I.4,6 
II.8,7 

I.52,1 
II.60,8 

I.1,6 
II.6,3 

MSŠCH  
 

1 23,1 0 5,8 69,2 1 

 

V dalších tabulkách je hodnocení v předmětech 

Český jazyk - Hrubá neúspěšnost celkově (% vyjádření podílu těch, kteří zkoušku nekonali nebo byli 

neúspěšní z celkového počtu přihlášených) 

čistá neúspěšnost – % vyjádření podílu těch, kteří zkoušku konali neúspěšně, na celkovém počtu konajících 

zkoušku  

(100% počet přihlášených 
ke zkoušce) 

Hrubá neúspěšnost-komplex 

ČR 13,7 

gymnázia 2,5 

SOŠ technické 
(různé typyI., II) 

I.12,4 
II.21,2 

MSŠCH (přihlášených 
68 žáků, konajících 64) 

6,7 

 

ČJ- Podíl známek na celkovém počtu konajících zkoušku 

Dosažená známka 1 2 3 4 5 

ČR 11,1 29 37,6 15,5 6,8 

gymnázia 27,7 44,9 23,6 3,2 0,6 

SOŠ technickéI 2,8 22,4 48,2 21,1 5,5 

SOŠ technickéII 2,1 18,8 44,9 24,4 9,8 

MSŠCH(přihlášených 
104 žáků, konajících 
97) 

3,1 34 43,3 19,6 0 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Hrubá neúspěšnost celkově (% vyjádření podílu těch, kteří zkoušku nekonali nebo byli neúspěšní 

z celkového počtu přihlášených) čistá neúspěšnost – % vyjádření podílu těch, kteří zkoušku konali 

neúspěšně na celkovém počtu konajících zkoušku  

(100%´počet přihlášených 
ke zkoušce) 

Hrubá neúspěšnost- 
komplex 

Čistá neúspěšnost 

ČR 13,4 6,7 

gymnázia 2,2 0,3 

SOŠ technické I. 10,4 
II. 19 

I. 2,9 
II. 9 

MSŠCH(přihláš. 79 žáků, 
konalo73) 

8,9 1,4 

 

Anglický jazyk- komplexní zk. a- podíl žáků na celkovém počtu přihlášených ke zkoušce (v %) 

Dosažená známka 1 2 3 4 5 

ČR 21,3 19,4 14,5 4,9 4,3 

gymnázia 39,3 16,8 4 0,4 0,2 

SOŠ technické I.17,5 
II.10,2 

I.20,6 
II.18,9 

I.11,2 
II.21,2 

I.2,3 
II.8,8 

I.1,5 
II.5,8 

MSŠCH(přihlášených 
79, konalo 73) 
 

29,8 25 11,5 2,9 1 

 

Matematika 

Hrubá neúspěšnost celkově (% vyjádření podílu těch, kteří zkoušku nekonali nebo byli neúspěšní 

z celkového počtu přihlášených) čistá neúspěšnost – %  vyjádření podílu těch, kteří zkoušku konali 

neúspěšně na celkovém počtu konajících zkoušku  

(100%´počet přihlášených 
ke zkoušce) 

Hrubá neúspěšnost- 
komplex 

Čistá neúspěšnost 

ČR 20,9 14,6 

gymnázia 2,3 1,2 

SOŠ technické I.15,9 
II.41 

I.10,0 
II.29,8 

MSŠCH (přihlášených 25 
žáků, konalo 24) 
 

4 0 
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Poslední den otevřených dveří – 9. ledna odpoledne. 

Naši školu navštívilo 182 zvědavců. Z toho 80 žáků, našich potenciálních studentů. Program 

byl tradiční. 

Mezi návštěvníky byl i náš úspěšný absolvent Ing. Vít Svoboda. 

  

Kulinářské produkty děvčat z ekotýmu hodnotí odborně paní asistentka Jitka Prokopová. 
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10. ledna byla F3. na exkurzi v pivovarském muzeu U Fleků. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

 15.ledna sehrály třídní týmy tradiční turnaj v košíkové. 

dívky: 1. místo třída 1.A (Fraňková, Gürtlerová, Lehká, Mašková, Žáčková)  

2. místo třída F3. (Bábovková, Doležalová, Duchková, Košťálová,Tošnerová, Trunečková, Veselá)  

3. místo třída K2. (Dobiášová, Jelínková Klára, Jelínková Kateřina, Koskubová, Kotrčová, Poulová, Schejbalová)  

chlapci:  1. místo třída A4. (Brom, Mašek, Mestek, Přibyl, Sohar, Zych)  

2. místo třída K3. (Gajdoš, Hijazi, Hulínský, Janda, Jiřinec, Kotas, Tobiška)  

3. místo třída K2. (Bouček, Guttenberk, Jeřábek, Junek, Marvan, Pařízek)  
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22. ledna první studenti měřili v laboratoři fyzikální chemie na zbrusu novém, velmi drahém 

plynovém chromatografu. 

     25. 

ledna proběhlo školní kolo 

olympiády v anglickém jazyce. 

Zúčastnilo se 19 žáků 1.-3.ročníku. 

1. místo Stanislav Kočí F2. 

2. místo Stanislav Vojtíšek F2. 

3. místo Kryštof Vosyka F3. 
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30. ledna oslavily společně kulaté narozeniny. Zita Valentová padesáté a Magda Mlynářová 

čtyřicátiny. 

 

 

 



1 
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Dáša Malá složila pro Zitu báseň 
 
Venku mrzne, fouká, sněží 
v postýlce spí děťátko 
je to děvče nebo klouček? 
dozvíme se zakrátko 

 

Léta sice utíkají 

otázka však zůstává 

holčičky si panny strojí 

ona fotbal, lyže má 

 

Dívky tančí, šminky znají 

krása je jim nade vše 

jí z molekul dech se tají 

z čeho rtěnka asi je? 

 

Láska často všechno změní 

svatba, synek, perný hon 

je to výzva, dokážeš to? 

Podívejte na diplom! 

 

A pak to jde celé roky 

v Křemencárně neležíš 

i když už máš vystaráno 

další úkol vyhlížíš 

Chemie, to je Tvůj život 

také kolo, běžky, míč 

a kdyby snad chvilka zbyla 

hned si kuchyň sestavíš 

 

Proto se teď s námi zastav 

dneska je Tvůj velký den 

a my všichni tady chceme 

oslavit Tě přípitkem 

 

Abys elán, sílu měla 

stále stejně nebo víc 

abys žáků vypiplala 

ještě aspoň na tisíc 

 

Abys kankán tancovala 

maratóny zvládala 

a kousek té velké síly 

nám ostatním předala 

 

Ať Tě všichni rádi mají 

nejmíň tolik jako my! 

Hodně lásky, hodně zdraví splň si všechny svoje sny! 

 

 



. pololetí školního roku 

Příjmení a jméno Třída Průměrný prospěch

1 2017/18
Seznam žáků s vyznamenáním

Beneš David 1.A 1.50

Brož Tomáš 1.A 1.25

Frýba Tomáš 1.A 1.50

Macas Jaroslav 1.A 1.42

Macigová Tereza 1.A 1.08

Mašková Anna 1.A 1.25

Balicharová Beata 1.B 1.18

Dušek Antonín 1.B 1.50

Havlová Eliška 1.B 1.42

Kolomazníková Aneta 1.B 1.42

Petrásková Karolína 1.B 1.33

Formánek Tomáš 1.C 1.25

Hodíková Eliška 1.C 1.33

Nosková Silvie 1.C 1.17

Tabarová Mariana 1.C 1.42

Stránská Andrea 1.D 1.50

Šestáková Hana 1.D 1.42

Lavičková Andrea A2. 1.23

Galiová Erika F2. 1.00

Sekyrková Michaela F2. 1.00

Škrdlantová Adéla F2. 1.21

Bartůňková Erika K2. 1.38

Bečková Vanessa F3. 1.44

Duchková Ester F3. 1.31

Felcánová Kateřina F3. 1.50



. pololetí školního roku 

Příjmení a jméno Třída Průměrný prospěch

1 2017/18
Seznam žáků s vyznamenáním

Holasová Magdaléna F3. 1.25

Jurka Jan F3. 1.38

Pechačová Jana F3. 1.00

Slováková Alena F3. 1.44

Tošnerová Daniela F3. 1.38

Vlčková Gabriela F3. 1.38

Tobiška Vít K3. 1.24

Novák David F4. 1.33

Vlasáková Libuše F4. 1.40

Kračmarová Aneta K4.A 1.50

Kubelková Natálie K4.A 1.44

Palivec Petr K4.A 1.50

Šeborová Pavlína K4.B 1.19

Šrámová Lucie K4.B 1.50
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Eva Vrzáčková: 

„Ve dnech 28. 1.-1. 2. 2018 proběhlo národní kolo chemické olympiády kategorie E na 

Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Z našeho kraje postoupil do 

národního kola Petr Palivec z K4.A. Účastníci řešili úlohy teoretické části z oblasti 

anorganické, organické a fyzikální a analytické chemie. Zároveň pro tuto kategorii byly 

připraveny 2 praktické úlohy - stanovení neznámé organické kyseliny a stanovení silné a slabé 

kyseliny vedle sebe potenciometricky a konduktometricky. Jak už bylo zmíněno dříve, letos 

tato kategorie doznala změn - úlohy teoretické části jsou specifické pro kategorii 

průmyslových škol, úlohy praktické části jsou více zaměřeny na různé metody - také 

instrumentální. Praktická část se více podílí na celkovém hodnocení než v minulosti.  

Na programu nebyly pouze soutěžní úlohy, ale také pestrý program - prohlídka planetária, 

procházka městem či divadelní představení.   

Na závěr celého soutěžního i nesoutěžního programu proběhlo vyhlášení výsledků. Celkem se 

letos zúčastnilo 13 soutěžících (oproti minulým rokům nastal výrazný nárůst - pro srovnání v 

loňském roce se národního kola účastnili pouze 4 soutěžící). Z tohoto počtu získal nejvíce bodů 

právě náš žák Petr Palivec a umístil se na 1. místě.“ 
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Laboratoř v plamenech - originální snímek zvítězil v soutěži 

fotografů 

Praha, 8. února 2018 - Chemie je všechno kolem nás. Hvězdy, jídlo, vzduch, život sám. 

Upozornit na tuto skutečnost je jedním z cílů fotografické soutěže Svět (je) chemie, 

kterou tradičně pořádá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Absolutní vítězkou 

osmého ročníku se stala Kamila Starkbaumová díky fotografii pojmenované „Laboratoř 

v plamech“. Hlavní cenu, fotoaparát Olympus, převzala od zástupců univerzity 8. února 

na slavnostním vyhlášení v Praze. 

 „Celkem se fotosoutěže zúčastnilo 66 soutěžících ze všech krajů České republiky. Odborná 
porota od nich dostala k posouzení 176 fotografií,“ říká Michal Janovský, tiskový mluvčí 

VŠCHT Praha. Kromě absolutní vítězky byli oceněni i další talentovaní fotografové za díla 

s originálním názvy „Voltovy vykulené oči“, „Nikotin“, „Chemické oko“ nebo „Antimon kreslíř“. 
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Mladý chemik - 3. kolo 

Eva Vrzáčková:  „V úterý 27. února  proběhlo na naší škole 3. kolo soutěže Hledáme nejlepšího 

Mladého chemika ČR (soutěž žáků 9. tříd ZŠ). 29 nejlepších žáků z 2. kola přijelo poměřit své 

síly tentokrát v laboratorních dovednostech. Nejprve žáci absolvovali rychlostní disciplíny na 

témata laboratorního nádobí a laboratorního řádu, a poté se pustili do vlastních praktických 

úloh. Byly pro ně připraveny úlohy týkající se tepelného rozkladu jedlé sody a žíhání modré 

skalice. Po dvou hodinách strávených v laboratoři si žáci oddychli při přednášce/praktické 

ukázce, kterou si pro ně připravil RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK. Na 

závěr programu došlo i na vyhlášení výsledků 2. a 3. kola. V součtu obou těchto kol si nejlépe 

vedla Aneta Piklová (ZŠ J. A. Komenského Blatná), těsně pouze o 0,5 bodu na druhém místě 

skončila Martina Knobová (ZŠ Praha 10, Gutova 39/1987) a na 3. místě byl Dominik Hanke 

(ZŠ Veltrusy). Do celostátního finále postupují ještě další dva v pořadí, kteří měli shodný 

počet bodů - Marek Tyller (ZŠ Jílovská) a Filip Müller (PJZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 

1100). Všichni si odnesli věcné ceny, mezi nimiž nechyběl ani nový hrneček naší školy vytvořený 

k této příležitosti.  

 

 

http://www.mssch.cz/users/eva-vrzackova
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5. března pozvali ředitele školy do televizní debaty o školství a vzdělávání 
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16. března proběhlo o velké 

přestávce v laboratoři L3 vyhlášení 

výsledků soutěže o nejlepšího 

laboranta. Soutěže se účastnili žáci 

3. a 4. ročníků. Jejich úkolem bylo 

stanovit molární hmotnost neznámé 

látky chelatometricky. Nejlépe 

molární hmotnost stanovil Vít 

Tobiška z K3., na druhém místě 

skončil Michal Fischer z K3. a o 3. a 

4. místo se podělili Filip Brom z 

A4. a Jan Červinka z A3. 
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12. března prezentovala pracovnice Zentivy svoji firmu pro celý 3. ročník 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

16. března jsme měli milou návštěvu. Skupinku absolventů z roku 1972. 
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Lyžařský kurz byl letos opět v Benecku, v hotelu Žalý. Ve dnech 17.-24. února třídy 1.B a 1.D, 

3.-13. března třídy 1.A a 1.C.  
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13. března byl v Lucerně maturitní ples. 
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Ve dnech 17.-20. března navštívila skupina 28 studentů s prof. Juškovou a Koptišovou chladný 

a deštivý Londýn.  
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Letošního ročníku chemické olympiády 

kategorie C se účastnilo 11 žáků 1. a 2. 

ročníku. Tématem byly biogenní prvky - 

jejich význam, reakce, využití. V rámci 

praktické části žáci zjišťovali obsah 

zinku.  

Na 1. místě se umístila Hana Kovářová, 

K2., druhé a třetí místo dělilo pouhých 

0,25 bodu - 2. skončil Lukáš Kamil 

Zach, F2. a 3. místo obsadil Martin 

Žížala, 1.B. 
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28. března, na Den  učitelů, se naše škole stala místem pracovního setkání rady asociace 

středních průmyslových škol. 
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11. dubna – první kolo přijímaček. Centrálně zadané testy z matematiky a českého jazyka. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

  

12.dubna jsou zahájen celostátně 

jarní termín maturitních zkoušek. 

První v pořadí je písemná práce 

z českého jazyka. Studenti si mohli 

vybrat ze šesti témat.  
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V dubnovém čísle Chemických listů byly uveřejněny dva články o projektech Erasmus+ v naší 

škole. 

 



103 
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105 
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17. dubna proběhlo vyhlášení výsledků školního kola chemické olympiády kategorie B. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 7 žáků třetího ročníku. V rámci anorganické části se zaměřili na 

halogeny a jejich vlastnosti, v organické části byly pro ně připraveny úlohy týkající se arenů a 

aromatických sloučenin. V rámci praktické úlohy žáci stanovovali obsah chloridů v 

brambůrkách.  Nejvíce bodů z domácí části, praktické části a testu získal Jan Červinka, 

A3., na druhém místě skončil Jan Kovář, A3. a jako třetí se umístil Jakub Šemík, A3.  

 

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky) se konalo ve středu 18. dubna na 

Přírodovědecké fakultě UK. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola Hana Kovářová, 

K2. Na soutěžící čekaly úlohy vycházející ze školního kola - týkaly se především biogenních 

prvků, jejich reakcí apod. V praktické části účastníci stanovovali tvrdost vody. Hanka si se 

všemi úlohami poradila bravurně a celkově skončila na velice pěkném 5. místě v celkové 

konkurenci 34 účastníků. 
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20. dubna byla třída F2. na exkurzi v Lovochemii. 
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Ekoškola zavedla novou nádobu na tříděný odpad – sběr 

hliníkových plechovek od nápojů. 
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Další aktivita  Ekoškoly- pěstování  vlastních bylinek a rajčat za okny ve 2. patře. 

 

     

 Jarní setkání důchodců 

bylo 19. dubna.  Prof.Běhounek 

s námi oslavil 75. narozeniny.  
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Tomáš Beinhauer z F3. vybojoval třetí místo v krajském kole SOČ. 
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24. dubna se vydaly třídy A3. A F3. do památníku bratří Čapků ve Strži. 
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Druhé ročníky týž den měly na programu prohlídku památníku Vojna u Příbrami. 
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 Poslední zvonění  

27. dubna byl poslední den čtvrtého ročníku.  Oslaven byl tradičním způsobem. 
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Začátkem května byli prváci tradičně v Židovském muzeu. 
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Se třetími ročníky navštěvuje prof.Wagnerová každoročně městský soud. Na fotu třída F3.  

7. května. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 14. května udělila Učená společnost 

České republiky diplomy Kamile 

Starkbaumové a Petru Palivcovi. Diplom by 

si jistě zasloužila i Zita Valentová, která 

v naší škole pečuje o chemické talenty a 

naše dva úspěšné studenty doprovodila na 

slavnostní akt do Karolina. 
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Zita Valentová získala v řadách studentů mnoho 

dobrovolníků, kteří pomáhali při zajišťování běžeckých 

závodů v Praze, 7.dubna Sportissimo 1/2maraton, 

6.května Volkswagen Maraton a 13. A 14.června O2 

pražská štafeta. 
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Třídy A4. a K4.B maturovaly v následujícím týdnu. 
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 Statistika neúspěchu po předmětech u ústních zkoušek: 

  

Statistika neúspěchu u společné části – DT a PP: 

 
 

 

  

 



140 
 

Ve dnech 3.-6. června se 

konal historický zájezd do 

Itálie. Zúčastnilo se 28 

studentů a prof. Jušková a 

Koptišová. Na programu byly 

prohlídka Neapole, ostrova 

Capri, Pompejí a výstup na  

Vesuv. Počasí bylo velmi 

příznivé. Na letišti u brány 

pomáhali s odbavením naši 

studenti Y. Lee a F. Malý. 
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Báseň na rozloučenou s třídou A4. 

Ing.Dagmar Malá 

 
Zdá se to pár okamžiků, 

co jste dovnitř vcházeli 

nohy ztěžklé obavami 

Kde zůstalo zázemí? 

 

Budova zde žlutá stojí, 

copak od ní čekat mám? 

Chemie nás všechny spojí 

tedy – doufám, že to dám. 

 

Pak to přišlo: 

makuláře, protokoly, čeština 

úzkostí nám hoří tváře 

laboratoř začíná. 

 

V bílém plášti s brejličkami, 

mžouráš na dno zkumavky 

učitel z nás lačně mámí 

studente – máš výsledky? 

 

Nová třídní jménem Malá 

organiku miluje 

uhlík, vodík, dvojná vazba 

pro nás noční můrou je. 

 

Destilaci stavte zpříma 

klemou chyťte  teploměr 

Honzo, hoříš – nevidíš to? 

Hasičák má správný směr. 

 

2x za rok třídní schůzky 

rodiče nás odhalí 

brigády a první lásky 

čas letí a uhání. 

 

Titrace a analýza 

v hlavě z toho guláš mám 

Chemie či paralýza? 

Příští rok nám zavřou krám. 

 

A už je tu 4. třída 

všichni křičí – učte se ! 

Pár měsíců do matury 

mozečky – teď poťte se. 

 

Otázky si zpracováváš 

v sedm spíš na doučku 

Malá už tě opět budí 

neznáš tuhle poučku? 

 

Pak už stojíš před komisí 

v hlavě prázdno, v srdci děs 

nohy slábnou, jako tenkrát 

celé tělo jeden třes. 

 

Už je po všem. Zvládli jste to. 

Teď už se jen loučíme 

v kapse vízo – úspěch velký 

Jupí ! Hurá  ! Slavíme ! 

 

Vaše cesty budou různé 

někdy úspěch, někdy zmar 

někdy radost, jindy štěstí 

jít musíte stále dál. 

 

Rádi si pak vzpomenete 

i na to, co bolívá 

křivdy klesnou do hlubiny 

všechno pěkné zůstává. 

 

Zastavte se v Křemencárně 

bude tady stále stát 

a v místnosti 307 

smutný Hrošík vzpomínat. 
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Předávání  maturitních vysvědčení 

Jak dopadla soutěž o nejlepšího maturanta 2018? 

1. Pavlína Šeborová K4.B 

2. Libuše Vlasáková F4. 

3. David Novák  F4. 
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Čtyři studenti obdrželi pamětní listy za 

úspěchy v oblasti studia chemie. Petr 

Palivec (nepřítomen) za úspěch 

v krajském kole chemické olympiády, 

Jan Malý a Vít Tobiška za umístění 

v krajském kole chemické olympiády a 

Tomáš Beinhauer za umístění v soutěži 

středoškolské odborné činnosti. 

Slavnostní předání diplomů bylo 11. 

června na Staroměstské radnici. 

  

Lehkoatletický sportovní den 12. června byl letos 

v minimální, „deštivé“ podobě. Vzhledem k tomu, 

že předchozí noc pršelo a stadion byl 

nepoužitelný, museli jsme se spokojit pouze 

s vytrvalostním během v Riegrových sadech. 

Výsledky: 

Děvčata : 1. místo - Löserová F2.         Chlapci :  1. místo - Kovář A3.  

                2. místo - Šestáková F2.                                2. místo - Guttenberg   K2.                

                3. místo - Hodíková 1.C                                  3. místo -  Karlík 1.A   
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 Sportovní kurz pro druhé ročníky 17. – 22. června v rekreačním areálu Vojtův mlýn u Rakovníka proběhl bez problémů. Počasí bylo 

příznivé a nikdo se nezranil. Aktivity, jako vždy, byly cyklistika, koupání, raftování, orientační běh, míčové hry a turistika. 



Nugetky na výletě

DofE 
14.6.2018 - 15.6.2018



Den 1.
Sešli jsme se ráno na hlavním 

nádraží v Praze a ze 7. nástupiště 
jsme vyjeli starým červeným vlakem 
směr Železný Brod.

Na místo jsme dorazili 
s desetiminutovým zpožděním vlaku. 
Počasí bylo pochmurné a naše plány 
zchladit se v studené řece (kde jsme 
rýžovali zlato) nebyly naplněny. 



První část naší cesty mířila do 
Podspálova, kde jsme měli první sraz 
s našimi vedoucími. Poté jsme 
pokračovali do kopců, kde se tu a tam 
objevila nějaká malá říčka, ve které 
jsme rýžovali. Neúspěch jsme oslavili 
studeným obědem na vrcholu kopce 
s krásnou vyhlídkou na les a okolí. 



Do druhé části patří náš 
výšlap na zříceninu hradu, 
pod kterou protéká, pro nás 
nejslibnější potok, 
Zlatník.  







Zlatník nás velice zklamal, 
protože jsme vyrýžovali pouze 
malé ráčky. To byla naše 
poslední naděje na vyrýžování 
jakéhokoliv zlata. 

Přespali jsme pod útulným 
skalním převisem, kde jsme 
rozdělali oheň, uvařili 
těstoviny, opekli špekáčky a 
usnuli do hlubokého spánku… 



Den 2.
Další den ráno jsme se probudili 

do mrazivého rozbřesku. Uvařili jsme 
čaj, uklidili tábořiště a vydali se 
k nedalekému brodu. 

Ten jsme úspěšně všichni zdolali a 
na kopci na hřbitově jsme si 
doplnili zásoby vody. 



Následovaly kilometry 
neznačených cest (pole, 
louky a lesy). V jedné 
horské vesničce jsme od 
kouzelného dědečka dostali 
láhve čerstvě natočené 
pramenité vody. 



 Po urputných stovkách kilometrů 
do kopce, jsme vyšplhali na Černou 
Studnici, kde na nás čekali vedoucí 
a odkud jsme vyrazili směr Jablonec 
nad Nisou. Zde naše výprava 
nastoupila do autobusu směr Praha. 



Loučí se s vámi
Kateřina Čeřovská Michal Záhora
Kamelia Georgieva Linda Matoušková
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Tradiční aktivitou pro druhé ročníky v posledním týdnu školního roku je návštěva Botanické 

zahrady.  

A2. 

Prof. J.Růžičková, K.Hyklová, E.Vrzáčková, 

M.Mlynářová a M.Veverková s kávou při 

vyhodnocování odpovědí testu. 
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27. červen je na programu „historická vycházka“ po Praze pro první ročník. 

 

1.B 

1.C 
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28. června byl den 

určený pro výlety. 

Pršelo.  

Zita Valentová 

poslala do kroniky 

fotku z výletu do 

Kačice. 

29. června naštěstí 

nepršelo. 

Závěrečné 

shromáždění mohlo 

být na dvoře. 

Ředitel předal 

žákům, kteří měli 

závěrečné 

vysvědčení s vyznamenáním,  diplom a 1 000,-Kč odměny. V letošním roce jsme měli 39 

vyznamenaných.  

 

1.C 
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 Předávání cen za úspěchy 

na sportovním dnu bylo letos 

krátké. Vzhledem k tomu, že 

deštivé počasí umožnilo pouze 

běh v Riegrových sadech, dostali 

studenti, kteří se umístili na 

prvních sedmi místech, poukázku 

na nákup sportovního zboží. 

 

Vyznamenaní 1. – 3. ročník 
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            Vyhodnocení klasifikace 

 


