Talentovaní mladí chemici zamíří do Pardubic
V úterý 12. června 2018 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Šestý ročník celostátního
finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii.
Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a její krajská kola probíhala od října loňského roku v deseti pořadatelských
centrech: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské
Meziříčí, SPŠ Otrokovice a SUPŠ Karlovy Vary. Celkem se do soutěže zapojilo více než 15 000 žáků. Čtyřicet nejlepších postoupilo do celostátního
finále.
„Národní finále je vysoce prestižní událostí, která završuje spolupráci základních, středních a vysokých škol s průmyslovými podniky, podporujícími
soutěž na regionální úrovni,“ konstatuje Petr Kalenda, děkan pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Žáci, kteří se
probojovali až do celostátního finále, jsou intelektuální elitou své generace a naše fakulta o ně velmi stojí. Dokáže jim totiž nabídnout vynikající
podmínky pro jejich další růst. Je proto potěšující, že mnozí finalisté se k nám po maturitě vracejí a stávají se našimi studenty,“ doplňuje profesor
Kalenda.
Na talentované chemiky čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je týmovou prací
pedagogů pořádající fakulty. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o vítězi.
Mladí chemici ale nebudou jen soutěžit. „Pro finalisty i jejich učitele jsme připravili pestrý doprovodný program. Součástí finálového dne bude
science show společnosti iQLANDIA Liberec, která nabídne interaktivní fyzikálně-chemické divadlo. Pořádající fakulta pozve učitele na workshop
zaměřený na lékařskou genetiku a mikrobiologii, rodiče absolvují komentovanou exkurzi v nejmodernějších prostorách fakulty. Chybět nebudou
ani ukázky efektních pokusů,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která celostátní klání organizačně zajišťuje.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů. Díky pořadatelům
a partnerům celostátního finále se všichni soutěžící mohou těšit na hodnotné ceny. Ti nejlepší si odnesou notebook, chytrý telefon, tablet nebo
elektronickou čtečku. Pořádající fakulta již tradičně nabídne prvním pěti finalistům příslib stipendia během prvního roku studia na FChT Univerzity
Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč.
„Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zaznamenal rekordní účast více než 15 000 žáků z 602 základních škol a dokázal
oslovit řadu nových, dosud nezapojených partnerských firem a společností. Na celostátní úrovni soutěž získala čtyři významné podporovatele:
společnost Dow Europe, SYNTHOS Kralupy, UNIPETROL RPA a AGROFERT. Soutěž s celostátní působností je podporována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy jako spoluvyhlašovatelem také tím, že od loňského roku zařadilo Mladého chemika do programu Excelence, což umožňuje
odměňování učitelů úspěšných žáků. Stále rostoucí popularita klání a skutečnost, že chemie získává opět renomé atraktivního studijního oboru,
se prokazatelně projevuje ve vyšším zájmu o studium na středních školách s technickým zaměřením s dobrou perspektivou dalšího navazujícího
studia a jistotou zajímavého a lukrativního zaměstnání,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který
je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále.
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Poděkování partnerům
Pořadatel celostátního finále:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
Vyhlašovatel, generální partner a pořadatel:
Svaz chemického průmyslu České republiky
Spoluvyhlašovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Marketingový partner:
Czech marketing, s.r.o.
Partneři:
Dow Europe GmbH, SYNTHOS Kralupy a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., AGROFERT, a.s.
Pořadatelé regionálních kol:
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická
Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední
průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava, Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední
uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice
Partneři regionálních kol:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Pardubický kraj, EXPLOSIA, a.s.,
Paramo, a.s., Dow Europe GmbH, SYNTHOS Kralupy a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., AGROFERT, a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., PREOL, a.s.,
Spolchemie, a.s., SPOLANA, a.s., Farmak, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Odborový svaz ECHO, Flexfill s.r.o.,
Gumotex, a.s., oncomed manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o.,
Synthomer, Sokolovská uhelná, a.s., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Cerea, a.s., LONZA BIOTEC s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu Liberec, Mitas, a.s., Gumárny Zubří, a.s., AUSTIN DETONATOR s.r.o., Biocel Paskov, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj,
Komerční banka, Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., AVEFLOR, a.s., AVX Czech Republic, s.r.o., SHIMADZU – organizační složka Praha, Vodní sklo, a.s.,
LABICOM s.r.o., ABL&E – JASCO, Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, Svět techniky Ostrava, GeoEko, s. r. o., Lach-Ner, s.r.o., Výzkumný ústav
organických syntéz a.s., VWR, s.r.o., KAVALIERGLASS, a.s., MERKAT, spol. s r.o., ZO OS Echo Synthesia, Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo
Pardubice, IQLANDIA, o.p.s.
Mediální partneři regionálních kol:
CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o., Týdeník Pernštejn
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