
Chemický průmysl je jedním z odvětví, 
která mají na Valašsku dlouhou tradici. 
Vždyť již staří Valaši znali a hojně 
používali destilaci, uměli tavit sklo…
ISŠ-COP Valašské Meziříčí, která 
se výchovou mladých chemiků se 
v regionu zabývá, uspořádala spolu 
s firmami DEZA, a. s., a CS Cabot, spol 
s r. o., v tomto školním roce pro žáky 8. 
a 9. tříd základních škol soutěž „Život 
a chemie“. Tématem prvního ročníku 
byla voda.
A proč taková soutěž? Jednoduše 
proto, aby se žáci, ale i jejich rodiče 
a širší veřejnost mohli dozvědět 
zajímavým způsobem, kde a jak nás 
v životě chemie obklopuje, kde všude 
se s ní potkáváme, často aniž bychom 
o tom věděli. Cílem soutěže tedy bylo 
posílit vědomí žáků, rodičů a veřejnosti 
v oblasti chemie, v oblasti bezpečnosti 
chemických provozů ve firmách DEZA, 
a. s., a CS Cabot, spol. s r. o., zdůraznění 
ekologického aspektu ve výchově 
a seznámení se s chemií zábavnou 
formou na půdě školy a firmy.
Soutěž probíhala od začátku října 2012 
do konce dubna 2013 a skládala se 
celkem ze čtyř oblastí oblast základní 
školy, oblast ISŠ-COP, oblast rodiče 
a oblast firmy. 
Oblast základní školy byla zaměřena 
na vyhledávání informací v odborné 
literatuře a na internetu na určené 
podtéma měsíce týkající se vody. Např. 
koloběh vody v přírodě, tvrdost vody, 
odpadní voda aj. Na konci měsíce žáci 
nabyté vědomosti zúročili v zábavném 
kvízu.
V rámci oblasti ISŠ-COP žáci dvakrát 
za celou soutěž navštívili zmíněnou 
střední školu, kde si sami zkusili udělat 
vybranými metodami rozbory vody 
na přinesených vzorcích (potok, řeka, 
studna, studánka apod.) i na vzorku 
neznámém.
Oblast rodiče vyžadovala spolupráci 
žáka s jedním z rodičů. Žáci sledovali 
spotřebu studené a teplé vody 
v domácnosti, kde žijí, v pravidelných 
intervalech po celou dobu soutěže. Měli 

tak možnost spočítat si finanční náklady 
rodiny spojené s používáním vody 
z vodovodního řadu či si přepočítat 
spotřebu vody ve své domácnosti na 
využití v různých výrobních úsecích 
chemického závodu a tyto spotřeby si 
porovnat.
Oblast firmy umožnila žákům v rámci 
exkurzí seznámit se s takovými provozy 
zmíněných firem, kde se voda nějakým 
způsobem využívá či zpracovává, 
např. teplárna, chemická či biologická 
čistírna odpadních vod apod. Exkurze 
se žáci mohli zúčastnit jak v rámci výuky 
s učiteli, tak i v odpoledních hodinách 
spolu s rodiči.
V průběhu školního roku získávali 
soutěžící v jednotlivých oblastech 
kredity. Kritériem pořadí byl součet 
nasbíraných kreditů. Hodnotné ceny 
pro vítěze jak v kategorii jednotlivců, 
tak v kategorii škol sponzorovaly firmy 
DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o.
Do soutěže se přihlásilo 140 žáků  
8. a 9. tříd z osmi základních škol 
valašského regionu. Byly to čtyři školy 
z Valašského Meziříčí – ZŠ Masarykova, 

ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka a ZŠ 
Žerotínova-, dále ZŠ Sychrov Vsetín, ZŠ 5. 
května Rožnov p. R., ZŠ Valašská Polanka 
a ZŠ Loučka. Soutěž dokončilo 117 žáků.
A jak vše dopadlo? Slavnostní vyhlášení 
vítězů soutěže se konalo ve čtvrtek  
30. 5. 2013 v aule ISŠ-COP za přítomnosti 
zástupců sponzorů Ing. Jaroslava 
Obermajera, Ph. D. ze společnosti DEZA, 
a. s., Mgr. Marcely Janišové z firmy 
CS CABOT, spol. s r. o., a rovněž za 
přítomnosti 1. místostarosty Valašského 
Meziříčí MUDr. Miroslava Krchňáka. 
V kategorii škol zvítězila meziříčská 
ZŠ Masarykova, která si za 1. místo 
odnesla kufříkovou sadu Barva plamene 
a laboratorní digitální váhy Ohaus. 
Ostatní školy získaly za účast v soutěži 
kompaktní pH metr.
V kategorii žáků 1. místo vybojovala 
žačka ze ZŠ Masarykova Kateřina 
Tichá. Za vítězství obdržela notebook 
HP ProBook 4540s. Stříbrnou příčku 
obsadil rovněž žák ze ZŠ Masarykova 
Tomáš Lacina, který získal smartphone 
Sony MT27. Pomyslnou bronzovou 
medaili si odnesl Šimon Marek ze ZŠ  

5. května Rožnov p. R., který byl oceněn 
tabletem Google Nexus 7. I na ostatní 
žáky čekaly zajímavé ceny.   
4. až 10. místo bylo oceněno externím 
harddiskem Transcend 1 TB, 11. až 19. 
místo uzavřenými sluchátky Sennheiser 
HD 407, 20. místo bezdrátovou myší 
Logitech M325 a pro všechny ostatní 
zúčastněné žáky byly přichystány 4GB 
flashdisky Transcend.
Velké poděkování patří paním 
učitelkám chemie z výše uvedených 
škol, které se nemalou měrou 
spolupodílely na koordinaci, 
administraci a hodnocení soutěže. 
Jmenovitě jsou to Mgr. Magdaléna 
Dvořáková, Mgr. Jana Veselá, Mgr. 
Alena Michalčáková, Mgr. Marcela 
Matyščáková, Mgr. Jaroslava Ševčíková, 
Ing. Markéta Marková, Ing. Adéla 
Hromadová a Mgr. Radka Macháňová.
„Vítězům blahopřejeme. Všem 
soutěžícím žákům i školám děkujeme 
za účast a přejeme, aby jim zasloužené 
ceny přinesly co nejvíce užitku nejen 
při dalším vzdělávání,“ uvedl na závěr 
ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

Celoroční soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 
„Život a chemie“ zná své vítěze

Duší soutěže byl Ing. Petr Steffek z ISŠ-COP.

Vítězové kategorie žáci se sponzory a organizátory.

Vyhodnocení soutěže se zúčastnili Ing. Jaroslav Obermajer, Ph. D. ze společnosti DEZA, a. s., 
Mgr. Marcela Janišová z firmy CS CABOT, spol s r. o. a 1. místostarosta Valašského Meziříčí  
MUDr. Miroslav Krchňák.

Nálada byla výborná.


