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Pravidla 15. ročníku regionálního kola soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
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• dalšími
druhé kolo
se uskuteční
distančně
on-line testu
27. ledna
2022. finále
Do druhého
kola postupují
z každé
školyFakulty
3 nejlepší.
– dle(krajské)
počtu soutěžících
v druhém
koleformou
v jednotlivých
regionech.
Celostátní
se uskuteční
v červnu
2018 základní
v prostorách
chemicko-technologické
Univerzity
Pardubice.
Toto kolo prověří formou testu
teoretické
znalosti chemie soutěžících. V případě rovnosti bodů obsadí vyšší pozici ten žák, který vypracoval test

v kratším čase. Třicet nejúspěšnějších postoupí do 3. kola – regionálního finále.
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Podrobná
pravidlaběhem práce na projektu mají možnost konzultace s mentorem SPŠCH. Zástupci kolektivu se svými učiteli předvedou projekt
poster (plakát),
9. března
2022 na SPŠCH odborné porotě. I pro letošní ročník je připraven rozšířený způsob prezentace, k dispozici bude učebna s interaktivní
Soutěž
jednotlivců

tabulí a počítačem. Kromě odborné poroty SPŠCH budou letos projekty hodnotit i zástupci partnerů soutěže. Vítězný kolektiv bude odměněn

1. kolo
při slavnostním vyhlášení výsledků regionálního kola v dubnu 2022. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne projektový den
• distančně
testy budou
rozeslány
na jednotlivé
školy
do 13. 10. 2017
formou
posouzení
zaslaných
videí.
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• ze soutěže o školu s nejlepšími chemiky – na základě výsledků 2. a 3. kola soutěže jednotlivců a výsledků projektové části bude vyhodnocena
škola s nejlepšími mladými chemiky. Tři vítězné školy budou odměněny při slavnostním vyhlášení výsledků.
• ze soutěže o nejúspěšnějšího učitele – do této části soutěže se započítávají výsledky učitelů, kteří se zúčastní se svými žáky soutěže jednotlivců
a chemického projektu. Nejlepší učitelé budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

Pravidla . ročníku regionálního kola soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

• slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen – proběhne 6. dubna 2022 v ABC Klubu v Pardubicích a bude mít charakter zábavného odpoledne
s bohatým doprovodným programem. Oceněno bude všech 30 finalistů, všechny projekty, 5 nejlepších učitelů a 5 nejúspěšnějších škol.
Nevyzvednuté ceny se nezasílají poštou. V případě nepříznivé epidemiologické situace budou ceny předány individuálně.

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

Podrobná pravidla
• Soutěž
jednotlivců
je tříkolová:
Soutěž
jednotlivců

v prvním kole
, které proběhne
, musíúčastníci
soutěže
napsat
vědomostní
test,který
vypracují
přihodině
chemie
nasvéZŠ.
1. •kolo
– školní
Učitelé
vytisknou
zaslané
testy,
otes
tujížáky,
samivyhodnotí
výsledky
a vyberou
3 nejúspěšnější.
Jména3 nejlepších
žákůodeš
lou na
• autorem
testů
regionálních kol
je SPŠ Otrokovice
adresu
koordinátora
soutěže.
Uvedou
poče
t testovaných
též
žáků.
• 1. kolo proběhne na základních školách pod vedením učitelů chemie do 5. 11. 2022
• •nadruhé
vypracování
testu
má žák12.
40 12.
minut
kolose
uskuteční
2017 v prostorách
SPŠCHPardubice
(platíproZŠPardubického,
Královéhradeckého
a Středočeského
• učitelé
chemie
testy
opraví
kraje),
13. 12.
2017
naZŠJanaHarracha
Jilemnice
+ZŠHusova
Liberec
(platíproZŠLibereckého
kraje)a
naZŠWolkerova
• bodování
– postupovat
úloh,
kde je uveden
početkola
bodůpostupují
za každou
správně
zodpovězenou
otázku, .zaToto
špatnou
odpověď
neodečítat
Havlíčkův
Brod(platídle
prořešení
ZŠKraje
Vysočina).
Dodruhého
zkaždé
základní
školy3 nejlepší
koloprověří
formou
testu
teoretické
chemie
h.Třicet
nejúspěšnějších
postoupí
do3.
kola– regionálního
finále.
žádné
body; vznalosti
případě rovnosti
bodůsoutěžícíc
o postupujících
rozhodne učitel
- uspořádá
vědomostní
rozstřel, položí
doplňující otázky apod.
• jména 3 nejlepších zašlou učitelé na adresu koordinátora soutěže

• třetíkolo(regionální
finále)soutěže
seuskuteční 1.
v prostorách
SPŠCHPardubice
a prověří
praktické
dovednosti
třicítky
nejlepších.
Celkové
pořadí
vznikne
zesoučtu
výsledků
2.a 3.kola.Vpřípad
ě rovnostibodůrozhodujebodovýziskzteoretické
části.Vítězové
2. kolo – krajské
.
budouodměněni
přislavnostním
vyhlášení
výsledků

• způsob provedení: distančně formou on-line testu
• •datum
konání: 27.finále
lednasoutěže
2022 – celkový
zcelostátního
početfinalistů
je40. Zregionálního
finálepostoupínejméně
3 nejlepší
žáci, kteříbudou
doplněni
• v tomto
kole
budou
prověřeny
pouze
teoretické
znalosti
soutěžících
v prostorách
Fakulty
dalšími– dlepočtusoutěžících
v druhém
kole
v jednotlivých
regionech.
Celostátní
fináleseuskuteční
v
• v případě
rovnosti bodů obsadí vyššíUniverzity
pozici
ten žák, který vypracoval test v kratším čase
chemicko-technologické
Pardubice.

3. •kolo
– regionálníprojektu
finále
ehopodstatou
jetýmová
prácecelétřídyvedené
učitelem
chemie.
Vyučující
chemie
obdrží
do13. 10. 2017
zchemického
zadání
projektu.
Třídníkolektivy
vypracují
prezentaci
a připraví
poster
(plakát)
na
• datum
konání:
16. března
2022 v budově
SPŠCH
Pardubice
Zástupci
kolektivu
sesvými
učiteli
předvedou
proje
kt
1 na
SPŠCHodborné
porotě.
I proletošní
ročník
je
• v tomto kole budou prověřeny
pouze
praktické
dovednosti
soutěžících
(jednoduchá
laboratorní
úloha)
př
ip
rave
n
rozšířený
způsob
prezentace,
k
dispozici
bude
učebna
s
inter
aktivní
tabulí
a
počí
tačem.
Kromě
odborné
poroty
SPŠCH
budou
letos
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. a 3. kola
projekty
hodnotit
i zástupci
partnerů
soutěže.
kolektiv
bude
při slavnostním
vyhlášení
. který test
• v případě
rovnosti
bodů
rozhoduje
nejprve
bodovýVítězný
zisk z teoretické
částiodměněn
2. kola, pokud
i zde panuje
rovnost,výsledků
vyšší pozici obsadí20
ten1 žák,
vypracoval v kratším
čase
• ze soutěže
o školus nejlepšími
chemiky
– nazákladě
výsledků
2.a 3.kolasoutěže
jednotlivců
a výsledků
projektové
částibude
• covyho
s sebou:
psací
potřeby,
laboratorní
plášť,chemiky.
přezůvky Třibudou
dnocenaškola s kalkulačku,
nejlepšími
mladými
vítězné
odměněny
školy lavnostním
při s
vyhlášení výsledků201 .
• v případě nepříznivé epidemiologické situace bude 3. kolo realizováno distančně formou on-line testu
• zesoutěže
onejúspěšnějšího
učitele– dotétočástisoutěže
sezapočítávají
výsledky
učitelů,
kteřísezúčastní
sesvými
žákysoutěže

Soutěž
týmů – projekt
jednotlivců
a chemického projektu. Nejlepší učitelé budou
při slavnostním
odměněni vyhlášení výsledků.
• na projektu pracuje celá třída, prezentace se zúčastní vybraní zástupci třídy (maximální počet 8 žáků)
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Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
• na základě výsledků soutěže jednotlivců a projektové části soutěže bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky
• pro vyhodnocení budou sečteny dosažené body z druhého kola (3 účastníci z každé ZŠ) a k nim budou přičteny body z 3. kola (30 finalistů)

Pravidla . ročníku regionálního kola soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Soutěž o nejúspěšnějšího učitele
• v soutěži zvítězí učitel s nejvyšším počtem bodů
• bodování za účast v projektu: učiteli se přičte stejný počet bodů, jaký získal jeho tým v projektové části (v případě, že soutěží 2 týmy jednoho
učitele, započítává se pouze výsledek lepšího týmu)
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• z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v druhém kole v jednotlivých krajích
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teoretické
praktické znalosti
soutěžících(platí
– testpro
+ práce
v laboratoři Královéhradeckého
••druhé
uskuteční
12. 12.
2017 vaprostorách
SPŠCHPardubice
ZŠPardubického,
a Středočeského
•kraje),
co s sebou:
psací
potřeby,
laboratorní
plášť,
ochranné
brýle, přezůvky
13. 12.
2017
naZŠkalkulačku,
JanaHarracha
Jilemnice
+ZŠ
Husova
Liberec
(platíproZŠLibereckého
kraje)a
naZŠWolkerova
Brod(platí
pro
KrajeVysočina).
Dodruhého
kolapostupují
zkaždé
základní
3 nejlepší
. Toto
kolo
prověří
formou
testu
•Havlíčkův
body z předchozích
kol
seZŠ
nezapočítávají,
pro hodnocení
výsledků
budou sečteny
pouze
bodyšk
z oly
teoretické
a praktické
části
celostátního
finále
teoretické
znalosti
chemie
soutěžícíc
h.
Třicet
nejúspěšnějších
postoupí
do
3.
kola
–
regionálního
finále.
• v případě rovnosti bodů rozhoduje nejprve bodový zisk z teoretické části finále, pokud i zde panuje rovnost, vyšší pozici obsadí ten žák, který test
vypracoval v kratším čase

••třetí
kolo(regionální
finále)soutěže
seusk
1.
v prostorách
SPŠCHPardubice
a prověří
praktické
dovednosti
třicítky
vyhlášení
výsledků a předání
cen proběhne
vuteční
den celostátního
finále
nejlepších.
Celkové
pořadí
vznikne
zesoučtu
výsledků
2.a 3.kola.Vpřípad
ě rovnostibodůrozhodujebodovýziskzteoretické
části.Vítězové
• pro finalisty a jejich doprovod bude zdarma zajištěn oběd v menze a ubytování na kolejích
.
budouodměněni
přislavnostním
vyhlášení
výsledků

• vzdálenějším finalistům bude propláceno jízdné 1 Kč/1 km (dle plánovače tras)
případě nepříznivé
epidemiologické
situace
bude národní
realizováno
distančně
formou
on-line
testu žáci, kteříbudou
••zvcelostátního
finálesoutěže
– celkový
početfinalistů
je40. finále
Zregionálního
finále
postoupí
nejméně
3 nejlepší
doplněni
dalšími– dlepočtusoutěžících
v druhémkolev jednotlivých
regionech.
Celostátní
fináleseuskuteční
v

v prostorách
Fakulty

HARMONOGRAM
SOUTĚŽE:
chemicko-technologické
Univerzity
Pardubice.
• Do 29. 10. 2021 – přihlášení do soutěže jednotlivců + projektů
eho
podstatou
jetýmová
učitelem
chemie.
Vyučující
chemie
obdrží
do13. 10. 2017
••zDo
chemického
projektu
5. 11. 2021
– první kolo
soutěže
(školní)
na ZŠ prácecelétřídyvedené
zadání
pr
ojektu.
T
řídní
kolektivy
vypracují
prezentaci
a
připraví
poster
(plakát)
na
• 27. 1. 2022 – druhé kolo soutěže (krajské) – distančně formou on-line testu
Zástupci
seprojektů
svými
učiteli
předvedou
proje
kt
1 naSPŠCHodborné
porotě.
I proletošní
ročník
je
• 9. 3. 2022 – projektový
den –kolektivu
prezentace
na SPŠCH
Pardubice
připravenrozšířený
způsob
prezentace,
kdispozici
budeučebna
s inter
aktivní
tabulí
a počítačem.
Kromě
odborné
poroty
SPŠCHbudou
letos
• 16. 3. 2022 – třetí kolo soutěže (regionální finále) – laboratorní práce na SPŠCH Pardubice
projekty
hodnotit
i zástupci
partnerů
soutěže.
Vítězný
kolektiv
budeodměněn
při slavnostním
vyhlášení
výsledků
201 .
• 6. 4. 2022 – vyhlášení výsledků regionálního finále v ABC Klubu v Pardubicích
6. 2022
– celostátní
finále na
FChT Univerzity
Pardubice
••z16.
e soutěže
o školu
s nejlepšími
chemiky
– nazákladě
výsledků
2.a 3.kolasoutěže
jednotlivců
a výsledků
projektové
částibude
vyhodnocenaškola s nejlepšími mladými chemiky. Třibudou
vítězné
odměněny
školy lavnostním
při s
vyhlášení výsledků201 .

V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou být některá soutěžní kola realizována distančně formou on-line testu.

• zesoutěže
onejúspěšnějšího
učitele– dotétočástisoutěže
sezapočítávají
výsledky
učitelů,
kteřísezúčastní
sesvými
žákysoutěže
jednotlivců
a chemického projektu. Nejlepší učitelé budou
při slavnostním
odměněni vyhlášení výsledků.
Kontakt:

Koordinátor soutěže – přihlášky, dotazy, komunikace:

•Robert Čebiš, cebis@czech-marketing.com, Tel.: 603 547 596

Podrobná pravidla
Soutěž jednotliv
ců
1. kolo
• testybudou
rozeslány
najedn
otlivé
školydo13. 10. 2017
• autoremtestůjeSPŠ Hranice
• 1. koloproběhne
nazákladních
školách
podvedenímučite
lůchemie
do10. 11. 2017
• na vypracování
testumážák40minut
• učiteléchemie
testyopraví

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94 • 530 09 Pardubice

Generální partneři:

Pravidla . ročníku regionálního kola soutěže
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

• Soutěž jednotlivců
je tříkolová:
• v prvním kole
, které proběhne
, musíúčastníci
soutěže
napsat
vědomostní
test,který
vypracují
přihodině
chemie
nasvéZŠ.
Učitelé
vytisknou
zaslané
testy,
otes
tujížáky,
samivyhodnotí
výsledky
a vyberou
3 nejúspěšnější.
Jména3 nejlepších
žákůodeš
lou na
adresu
koordinátora soutěže. Uvedou
poče
t testovaných
též
žáků.
Hlavní partner:
Střední partneři:
• druhé
koloseuskuteční
12. 12. 2017 v prostorách
SPŠCHPardubice
(platíproZŠPardubického,
Královéhradeckého
a Středočeského
kraje),
13. 12. 2017 naZŠJanaHarracha
Jilemnice
+ZŠHusova
Liberec
(platíproZŠLibereckého
kraje)a
naZŠWolkerova
Havlíčkův
Brod(platíproZŠKrajeVysočina).
Dodruhého
kolapostupují
zkaždé
základní
školy3 nejlepší
. Toto
koloprověří
formou
testu
teoretické
znalosti chemie soutěžícíc
h.Třicet
nejúspěšnějších
postoupí
do3.kola– regionálního
finále.
• třetíkolo(regionální
finále)soutěže
seuskuteční 1.
v prostorách
SPŠCHPardubice
a prověří
praktické
dovednosti
třicítky
nejlepších.
Celkové
pořadí
vznikne
zesoučtu
výsledků
2.a 3.kola.Vpřípad
ě rovnostibodůrozhodujebodovýziskzteoretické
části.Vítězové
.
budouodměněni
přislavnostním
vyhlášení
výsledků
Partneři:
• zcelostátního
finálesoutěže
– celkový
početfinalistů
je40. Zregionálního
finálepostoupínejméně
3 nejlepší
žáci, kteříbudou
doplněni
v prostorách
Fakulty
dalšími– dlepočtusoutěžících
v druhémkolev jednotlivých
regionech.
Celostátní
fináleseuskuteční
v
chemicko-technologické Univerzity
Pardubice.
jetýmová
prácecelétřídyvedené
učitelem
chemie.
Vyučující
chemie
obdrží
do13. 10. 2017
• zchemického
projektu ehopodstatou
zadání
projektu.
Třídníkolektivy
vypracují
prezentaci
a připraví
poster
(plakát)
na
Zástupci
kolektivu
sesvými
učiteli
předvedou
proje
kt
1 naSPŠCHodborné
porotě.
I proletošní
ročník
je
připravenrozšířený
způsob
prezentace,
kdispozici
budeučebna
s inter
aktivní
tabulí
a počítačem.
Kromě
odborné
poroty
SPŠCHbudou
letos
projekty
hodnotit
i zástupci
partnerů
soutěže.
Vítězný
kolektiv
budeodměněn
při slavnostním
vyhlášení
výsledků
201 .
• ze soutěže
o školus nejlepšími
chemiky
– nazákladě
výsledků
2.a 3.kolasoutěže
jednotlivců
a výsledků
projektové
částibude
vyhodnocenaškola s nejlepšími mladými chemiky. Třibudou
vítězné
odměněny
školy lavnostním
při s
vyhlášení výsledků201 .

Mediální partneři:
• zesoutěže
onejúspěšnějšího
učitele– dotétočástisoutěže
sezapočítávají
výsledky
učitelů,
kteřísezúčastní
sesvými
žákysoutěže
jednotlivců
a chemického projektu. Nejlepší učitelé budou
při slavnostním
odměněni vyhlášení výsledků.
•
Marketingový partner:
Podrobná pravidla
Soutěž jednotliv
ců

Pořadatel:

Spoluvyhlašovatel:

1. kolo
• testybudou
rozeslány
najedn
otlivé
školydo13. 10. 2017
• autoremtestůjeSPŠ Hranice
• 1. koloproběhne
nazákladních
školách
podvedenímučite
lůchemie
do10. 11. 2017
• na vypracování
testumážák40minut
• učiteléchemie
testyopraví

Záštita:

