
2. kolo
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle do vánočních prázdnin)
• místo konání: v budově pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny formou testu pouze teoretické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku
• 30 nejlepších postupuje do regionálního finále

3. kolo – regionální finále
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle leden-únor)
• místo konání: laboratoře pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny pouze praktické laboratorní dovednosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. a 3. kola
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• z regionálního finále postoupí nejméně 3 nejlepší žáci do celostátního finále 

(ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)

Celostátní finále soutěže
• termín konání: počátkem června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
• pozvánky pro postupující žáky budou rozeslány na základní školy v březnu 2017
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na ZŠ do konce dubna 2017
• počet účastníků: 40 žáků. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky

dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech (ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)
• v tomto kole budou prověřeny teoretické a praktické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• body z předchozích kol se nezapočítávají, pro stanovení pořadí budou sečteny pouze body

z teoretické a praktické části celostátního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v den celostátního finále
• pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích
• vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/1 km (po předložení jízdenky nebo mapky z plánovače tras)

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

• Do 31. 10. – přihlášení do soutěže, rozeslání testů na ZŠ 
• Do konce listopadu – první kolo soutěže - testování na ZŠ
• Do konce prosince – druhé kolo soutěže - testování na pořádající SŠ 
• Leden-únor 2017 – regionální finále (3. kolo) na SŠ – laboratorní úloha 
• Březen 2017 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále 
• Do konce dubna 2017 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále 
• červen 2017 – celostátní finále v prostorách FChT Univerzity Pardubice

Generální partner
a spolupořadatel

Pořadatel Spolupořadatel Marketingový partner

5. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

2016 - 2017
VYHLAŠOVATEL A GENERÁLNÍ PARTNER:
Svaz chemického průmyslu ČR

SPOLUVYHLAŠOVATEL:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

POŘADATEL:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

REALIZACE:
 Czech marketing, s. r. o.

WEB: 
www.mladychemikcr.cz

KONTAKT:
cebis@czech-marketing.com    
tel. 603 547 596

CHARAKTERISTIKA:
Pátý ročník celostátního finále proběhne v červnu 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 40 finalistů ze všech
krajů, kde probíhala regionální kola, změří své síly v testu teoretických znalostí a v laboratorní zkoušce praktických dovedností.

ZÚČASTNĚNÉ KRAJE:

Praha

Středočeský kraj
Pardubický kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký
kraj

Vysočina

Královéhradecký
kraj

proběhne 13. června 2017

5. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

2016 - 2017
VyHLAŠOVATEL, gENERÁLNÍ PARTNER A POřADATEL:
Svaz chemického průmyslu ČR

SPOLUVyHLAŠOVATEL:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

POřADATEL A PARTNER:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

REALIZACE:
Czech marketing, s. r. o.

MEDIÁLNÍ PARTNER:
Ekotopfilm, s.r.o.

WEB:
www.mladychemikcr.cz

KONTAKT:
cebis@czech-marketing.com, tel.: 603 547 596

CHARAKTERISTIKA:
Pátý ročník celostátního finále proběhl 13. června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 39 finalistů ze všech 
krajů, kde probíhala regionální kola, změřilo své síly v testu teoretických znalostí a v praktické zkoušce laboratorních dovedností.

ZÚČASTNĚNÉ KRAJE:

5. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

2016 - 2017
VYHLAŠOVATEL A GENERÁLNÍ PARTNER:
Svaz chemického průmyslu ČR

SPOLUVYHLAŠOVATEL:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

POŘADATEL:
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

REALIZACE:
 Czech marketing, s. r. o.

WEB: 
www.mladychemikcr.cz

KONTAKT:
cebis@czech-marketing.com    
tel. 603 547 596

CHARAKTERISTIKA:
Pátý ročník celostátního finále proběhne v červnu 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 40 finalistů ze všech
krajů, kde probíhala regionální kola, změří své síly v testu teoretických znalostí a v laboratorní zkoušce praktických dovedností.

ZÚČASTNĚNÉ KRAJE:

Praha

Středočeský kraj
Pardubický kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký
kraj

Vysočina

Královéhradecký
kraj



POŘADATELÉ REGIONÁLNÍCH KOL:

VÝVOJ CELKOVÉ ÚČASTI:
ROČNÍK CELKOVÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH

2012-2013 4 850

2013-2014 7 796

2014-2015 10 077

2015-2016 11 814

POŘADATEL REGIONÁLNÍHO KOLA ZÚČASTNĚNÉ KRAJE A OBLASTI

Střední průmyslová škola chemická
Brno

Jihomoravský

Masarykova střední škola chemická
Praha

Praha
Středočeský

Jihočeský

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

Pardubický
Královéhradecký

Středočeský
Liberecký
Vysočina

Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice

Ústecký

Střední průmyslová škola Hranice
Přerovsko

Novojičínsko

Střední škola logistiky a chemie
Olomouc

Olomoucko

Střední průmyslová škola chemická
akademika Heyrovského

a Gymnázium Ostrava
Moravskoslezský

Integrovaná střední škola COP
Valašské Meziříčí

Zlínský

Střední uměleckoprůmyslová škola
Karlovy Vary

Karlovarský Plzeňský

Střední průmyslová škola Otrokovice
okres Uherské Hradiště,

Otrokovice

POŘADATELÉ REGIONÁLNÍCH KOL:

VÝVOJ CELKOVÉ ÚČASTI:
ROČNÍK CELKOVÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH

2012-2013 4 850

2013-2014 7 796

2014-2015 10 077

2015-2016 11 814

POŘADATEL REGIONÁLNÍHO KOLA ZÚČASTNĚNÉ KRAJE A OBLASTI

Střední průmyslová škola chemická
Brno

Jihomoravský

Masarykova střední škola chemická
Praha

Praha
Středočeský

Jihočeský

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

Pardubický
Královéhradecký

Středočeský
Liberecký
Vysočina

Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice

Ústecký

Střední průmyslová škola Hranice
Přerovsko

Novojičínsko

Střední škola logistiky a chemie
Olomouc

Olomoucko

Střední průmyslová škola chemická
akademika Heyrovského

a Gymnázium Ostrava
Moravskoslezský

Integrovaná střední škola COP
Valašské Meziříčí

Zlínský

Střední uměleckoprůmyslová škola
Karlovy Vary

Karlovarský Plzeňský

Střední průmyslová škola Otrokovice
okres Uherské Hradiště,

Otrokovice

POŘADATELÉ REGIONÁLNÍCH KOL:

VÝVOJ CELKOVÉ ÚČASTI:
ROČNÍK CELKOVÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH

2012-2013 4 850

2013-2014 7 796

2014-2015 10 077

2015-2016 11 814

POŘADATEL REGIONÁLNÍHO KOLA ZÚČASTNĚNÉ KRAJE A OBLASTI

Střední průmyslová škola chemická
Brno

Jihomoravský

Masarykova střední škola chemická
Praha

Praha
Středočeský

Jihočeský

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

Pardubický
Královéhradecký

Středočeský
Liberecký
Vysočina

Střední odborná škola technická 
a zahradnická Lovosice

Ústecký

Střední průmyslová škola Hranice
Přerovsko

Novojičínsko

Střední škola logistiky a chemie
Olomouc

Olomoucko

Střední průmyslová škola chemická
akademika Heyrovského

a Gymnázium Ostrava
Moravskoslezský

Integrovaná střední škola COP
Valašské Meziříčí

Zlínský

Střední uměleckoprůmyslová škola
Karlovy Vary

Karlovarský Plzeňský

Střední průmyslová škola Otrokovice
okres Uherské Hradiště,

Otrokovice

POřADATEL 
REgIONÁLNÍHO 

KOLA

ZÚČASTNĚNÉ
KRAJE

POČET 
SOUTĚŽÍCÍCH

CELKEM

POČET 
SOUTĚŽÍCÍCH

2. KOLO
FINALISTÉ

SPŠCH Brno Jihomoravský 1 610 173 4

MSŠCH Praha
Praha

Středočeský
Jihočeský

1 997 255 5

SOŠTZ Lovosice Ústecký 1 059 90 4

SPŠ  Hranice
Přerovsko

Novojičínsko
719 61 4

SŠLCH Olomouc Olomoucko 681 71 4

SPŠCH Pardubice

Pardubický
Královéhradecký

Středočeský
Liberecký
Vysočina

5 022 353 6

SPŠCH Ostrava Moravskoslezský 1 439 137 4

ISŠ-COP Valašské 
Meziříč

Zlínský 577 83 4

SUPŠ Karlovy Vary
Karlovarský

Plzeňský
418 54 3

SPŠ Otrokovice
okres Uherské 

Hradiště
Otrokovice

337 40 2

POřADATELÉ REgIONÁLNÍCH KOL:

vývoj celkové účasti:
ROČNÍK CELKOVý POČET SOUTĚŽÍCÍCH

2012–2013 4 850

2013–2014 7 796

2014–2015 10 077

2015–2016 11 814

2016–2017 13 859

2. kolo
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle do vánočních prázdnin)
• místo konání: v budově pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny formou testu pouze teoretické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku
• 30 nejlepších postupuje do regionálního finále

3. kolo – regionální finále
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle leden-únor)
• místo konání: laboratoře pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny pouze praktické laboratorní dovednosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. a 3. kola
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• z regionálního finále postoupí nejméně 3 nejlepší žáci do celostátního finále 

(ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)

Celostátní finále soutěže
• termín konání: počátkem června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
• pozvánky pro postupující žáky budou rozeslány na základní školy v březnu 2017
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na ZŠ do konce dubna 2017
• počet účastníků: 40 žáků. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky

dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech (ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)
• v tomto kole budou prověřeny teoretické a praktické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• body z předchozích kol se nezapočítávají, pro stanovení pořadí budou sečteny pouze body

z teoretické a praktické části celostátního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v den celostátního finále
• pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích
• vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/1 km (po předložení jízdenky nebo mapky z plánovače tras)

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

• Do 31. 10. – přihlášení do soutěže, rozeslání testů na ZŠ 
• Do konce listopadu – první kolo soutěže - testování na ZŠ
• Do konce prosince – druhé kolo soutěže - testování na pořádající SŠ 
• Leden-únor 2017 – regionální finále (3. kolo) na SŠ – laboratorní úloha 
• Březen 2017 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále 
• Do konce dubna 2017 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále 
• červen 2017 – celostátní finále v prostorách FChT Univerzity Pardubice

Generální partner
a spolupořadatel

Pořadatel Spolupořadatel Marketingový partner



CELOSTÁTNÍ FINÁLE: 
proběhne počátkem června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

FINALISTÉ CELOSTÁTNÍHO FINÁLE:
celkem 40 účastníků, z každého regionu postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech

TESTY:
vypracuje Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

LABORATORNÍ ÚLOHA:
vypracuje Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

CENY:
všichni finalisté obdrží hodnotné ceny

VÝZNAM A POJETÍ CELOSTÁTNÍHO FINÁLE:
Akce bude nejen napínavým kláním o titul mistra České republiky v chemii, ale také zviditelněním a oslavou oboru, který je schopen nabídnout
nastupující generaci perspektivní studijní i profesní uplatnění.

WEB SOUTĚŽE: 
www.mladychemikcr.cz

Generální partner
a spolupořadatel

Pořadatel Spolupořadatel Marketingový partner

CELOSTÁTNÍ FINÁLE:
proběhlo 13. června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

FINALISTÉ CELOSTÁTNÍHO FINÁLE:
celkem 39 finalistů, z každého regionu postoupili 3 nejlepší, kteří byli doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech

TESTy:
vypracovala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

LABORATORNÍ ÚLOHA:
vypracovala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

CENy:
všichni finalisté obdrželi hodnotné ceny - notebook, tablet, chytré hodinky, chytrý telefon, externí záložní disk apod. Prvních pět finalistů navíc 
obdrželo i Cenu děkana - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na FCHT UPa v celkové hodnotě 120 000 Kč

VýZNAM A POJETÍ CELOSTÁTNÍHO FINÁLE:
Národní finále představuje vyvrcholení spolupráce všech stupňů školství s průmyslovými podniky a institucemi, které soutěž v průběhu 
roku podporovaly. Finále přineslo nejen napínavé klání o titul žákovského mistra České republiky v chemii, ale i zviditelnění chemie jako 
perspektivního oboru, který se vyplatí studovat, protože nabízí vynikající možnosti pracovního uplatnění.

2. kolo
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle do vánočních prázdnin)
• místo konání: v budově pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny formou testu pouze teoretické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku
• 30 nejlepších postupuje do regionálního finále

3. kolo – regionální finále
• datum konání: stanoví pořádající SŠ (obvykle leden-únor)
• místo konání: laboratoře pořádající SŠ
• v tomto kole budou prověřeny pouze praktické laboratorní dovednosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítají výsledky 2. a 3. kola
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• z regionálního finále postoupí nejméně 3 nejlepší žáci do celostátního finále 

(ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)

Celostátní finále soutěže
• termín konání: počátkem června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
• pozvánky pro postupující žáky budou rozeslány na základní školy v březnu 2017
• podrobný harmonogram soutěžního dne bude rozeslán na ZŠ do konce dubna 2017
• počet účastníků: 40 žáků. Z každého regionálního finále postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky

dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech (ze SPŠ Otrokovice  postupují pro menší oblast působnosti pouze 2 žáci)
• v tomto kole budou prověřeny teoretické a praktické znalosti soutěžících
• co s sebou: psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť, přezůvky
• body z předchozích kol se nezapočítávají, pro stanovení pořadí budou sečteny pouze body

z teoretické a praktické části celostátního finále
• v případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části
• vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v den celostátního finále
• pro finalisty a jejich doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích
• vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/1 km (po předložení jízdenky nebo mapky z plánovače tras)

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

• Do 31. 10. – přihlášení do soutěže, rozeslání testů na ZŠ 
• Do konce listopadu – první kolo soutěže - testování na ZŠ
• Do konce prosince – druhé kolo soutěže - testování na pořádající SŠ 
• Leden-únor 2017 – regionální finále (3. kolo) na SŠ – laboratorní úloha 
• Březen 2017 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále 
• Do konce dubna 2017 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále 
• červen 2017 – celostátní finále v prostorách FChT Univerzity Pardubice

Generální partner
a spolupořadatel

Pořadatel Spolupořadatel Marketingový partner
Vyhlašovatel, pořadatel

 a generální partner
Pořadatel a partner Spoluvyhlašovatel Marketingový partner



Mediální partneři

Soutěž v regionech podpořilyPravidla soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

Přihlášky: základní školy se mohou přihlásit do 31. 10. 2016 na adrese koordinátora pořádající střední školy v příslušném regionu

Soutěž je tříkolová:

• v prvním kole, které proběhne do konce listopadu 2016, musí účastníci soutěže napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na
své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména
3 nejlepších) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy. Uvedou též celkový počet testovaných žáků.

• druhé kolo se uskuteční v termínu, který určí pořádající SŠ (obvykle do vánočních prázdnin), a postupují do něho 3 nejlepší žáci z každé ZŠ.
Toto kolo bude probíhat v prostorách pořádající SŠ a formou testu prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. Třicet nejúspěšnějších
postoupí do 3. kola – regionálního finále.

• třetí kolo (regionální finále) se uskuteční v laboratořích pořádající SŠ, která také určí jeho termín (obvykle leden-únor). Laboratorní práce
prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Celkový výsledek se bude skládat z výsledků 2. a 3. kola (součet bodových zisků). V případě
rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

• celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále (s výjimkou SPŠ Otrokovice) postoupí 3 nejlepší, kteří
budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech. Ze SPŠ Otrokovice postoupí pouze 2 nejlepší (menší celková účast).
Celostátní finále se uskuteční v červnu 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Podrobná pravidla 
Soutěž jednotlivců

1. kolo
• na základní školy budou testy rozeslány nejpozději do 31. 10. 2016
• 1. kolo proběhne na ZŠ pod vedením učitelů chemie do konce listopadu 2016
• na vypracování testu má žák 40 minut
• učitelé chemie testy opraví
• bodování – postupovat dle řešení úloh, kde je uveden počet bodů za každou správně zodpovězenou otázku, 

za špatnou odpověď neodečítat žádné body
• jména 3 nejlepších a počet testovaných žáků zašle základní škola na adresu koordinátora pořádající SŠ

Mediální partneři

Soutěž v regionech podpořily
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