
Soutěž Život a chemie
Ve školním roce 

2012/2013 zorganizovala 
Integrovaná střední škola – 
Centrum odborné přípravy 
(ISŠ-COP) Valašské Mezi-
říčí ve spolupráci s firmami 
DEZA, a. s. a CS Cabot, 
spol. s r. o. soutěž pro žáky 
8. a 9. tříd základních škol 
Život a chemie. Tématem 
prvního ročníku této soutěže 
je Voda.

Avšak tato soutěž není 
prvním počinem, který 
Deza pro studenty a žáky 
ve spolupráci se školami 
organizuje. Pro příklady 
není třeba chodit daleko. 
V posledních dvou letech je 
to již třetí akce, na které se 
Deza podílí.

Plot nás spojuje 

Mnozí z nás jezdí nebo 
někdy jeli po silnici z Valaš-
ského Meziříčí směrem na 
Hranice na Moravě. Okolo 
výrobního areálu Dezy 
a Cabotu je dlouhý betonový 
plot. Před dvěma lety se 
tento šedý jednotvárný plot 
změnil k nepoznání – je teď 
veselý a barevný. 

Když byly kvůli rozšíření 
silnice vykáceny stromy 
mezi cestou a areálem, 
objevil se dlouhý šedý 
plot. Nebyl příliš vzhledný. 
A tak vznikl nápad – plot 
jako výstavní plocha. Proč 
nenabídnout tuto jedinečnou 
možnost mladým lidem? 
Vedením firmy CS Cabot, 
spol. s r. o. ve spolupráci 
s DEZA, a. s. byla vypsána 
výtvarná soutěž pro žáky 
základních a středních škol 
ve Valašském Meziříčí 
a přilehlém okolí. Vítězné 
týmy z jednotlivých škol pak 
dostaly příležitost realizovat 
své návrhy přímo na místě. 

Žáci si mohli vyzkoušet 
techniky, pro které není 
ve školách prostor. Město 
a okolí dostaly hezký dárek. 
A my všichni galerii pod 
širým nebem.

Deza očima studentů

Ačkoliv Deza působí ve 
Valašském Meziříčí již více 
než 50 let, stále se najde dost 
lidí, kteří o ní toho mnoho 
neví. A z nevědomosti vzni-
kají obavy. Jak tedy ještě 
více přiblížit Dezu obyva-
telům a veřejnosti? Snad 
nejlépe prostřednictvím 
mladé, nastupující generace. 

A tak vznikl a byl realizo-
ván v loňském roce projekt 
„Deza očima studentů“.

Hlavním cílem projektu 
bylo přiblížení chemického 
průmyslu v regionu nejen 
studentům, ale i široké 
veřejnosti. Probíhal ve 
dvou kategoriích. V první 
z nich, „Zvídavém tazateli“, 
se mohli ptát studenti na 
cokoliv, co je v souvislosti 
s Dezou zajímalo. Na jejich 
otázky odpovídali odborníci 
z firmy. Aby byli informo-
váni všichni zájemci i z řad 
veřejnosti, otázky a odpově-
di byly publikovány jednak 
ve Valašském chemiku 
(podnikových novinách 
firmy DEZA, a. s.), jednak 
na webových stránkách 
ISŠ-COP a Dezy. V druhé 
kategorii soutěžili studenti 
o nejlepší esej na téma 
„Deza v regionu“.

Že byl tento projekt 
opravdu významným po-

činem, svědčí i skutečnost, 
že byl zařazen mezi akce 
Mezinárodního roku chemie 
2011, který byl vyhlášen 
organizací UNESCO.

Život a chemie

A co letos? Spolupra-
cuje stále Deza se školami 
v regionu? Povzbuzena 
velmi dobrou odezvou na 
předchozí akce, organizuje, 
opět ve spolupráci s ISŠ-COP 
a CS Cabot, novou soutěž. 
Tentokrát není určena pro 
studenty, ale pro žáky 8. a 9. 
ročníků základních škol. Cí-
lem soutěže Život a chemie 
je posílit vědomí žáků, rodičů 
a veřejnosti v oblasti chemie, 
v oblasti bezpečnosti che-
mických provozů ve firmách 
DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. 
s r. o., zdůraznit ekologický 
aspekt ve výchově a seznámit 
se s chemií zábavnou formou 
na půdě školy a firmy.

Soutěž probíhá od začát-
ku října 2012 do konce dub-
na 2013 a skládá se celkem 
ze čtyř oblastí – základní 
školy, ISŠ-COP, rodiče a fir-
my. Žáci získávají v průběhu 
školního roku v jednotlivých 
oblastech kredity, po jejichž 
sečtení bude znám vítěz, 
a to jak z řad jednotlivců, 
tak z řad zapojených škol. 
Do prvního ročníku soutěže 
nazvaného Voda se zapojilo 
celkem 140 žáků  
z 8 základních škol regionu. 
„Všichni mají v současné 
době za sebou vyhledávání 
informací na otázky týkající 
se dvou podtémat – koloběh 
vody a skupenství vody – 
a též dva vědomostní kvízy. 
Téměř všichni už rovněž 
absolvovali první návštěvu 
laboratoře na ISŠ-COP, 
kde si zkusili udělat rozbor 
přinesených vzorků vody – 
stanovení pH, konduktivity 
a alkality. Třicet šest žáků 

se již zúčastnilo v rámci 
výuky exkurze v Deze, kde 
se seznámilo s úpravou vody 
z Bečvy na vodu používanou 
v provozech, třináct žáků 
navštívilo v rámci výuky 
také firmu CS Cabot, spol. 
s r. o. a dvacet dva žáků 
spolu se svými rodinnými 
příslušníky navštívilo Dezu 
rovněž v odpoledních hodi-
nách. Všichni žáci mimo to 
měří pravidelně každý den 
spotřebu vody v domácnosti 
nebo každodenně sledují 
pitný režim svůj a vybrané-
ho člena rodiny,“ uvádí Ing. 
Petr Steffek z ISŠ-COP.

 „Naše děti se i po dvou 
měsících snaží, poctivě měří 
a doufám, že je to neopustí. 
Případná odměna je velmi 
motivuje. Z laboratoří byli 
žáci nadšení, kvízy jsou, dle 
jejich slov, náročné, mno-
hem obtížnější je ale pro ně 
zajistit účast svých rodičů na 
exkurzích, a to zejména pro 
jejich pracovní vytíženost,“ 
komentuje soutěž Mgr. Jana 
Veselá, učitelka ze ZŠ Šafa-
říkova Valašské Meziříčí.

„Děti baví pracovat se 
spotřebou vody, děláme 
s tím ve fyzice a v matema-
tice různé příklady, výpočty 
atd., takže mají pocit, že 
to má smysl. Se spotřebou 
vody v rámci pitného režimu 
zase pracujeme v přírodo-
pise,“ říká Mgr. Jaroslava 
Ševčíková, učitelka ze ZŠ 
Sychrov Vsetín a dodává: 
„Vědomostní kvíz děcka 
docela bavil. Udělala jsem 
ten test i s celou třídou 
a porovnala výsledky sou-
těžících, kteří měli přípravu 
vyhledáváním odpovědí na 
otázky,  a nesoutěžících. 
Byly dost rozdílné, řekla 
bych statisticky významné, 
takže se to zatím jeví jako 
smysluplné i pro mě jako 
učitelku. Stále na naší ZŠ 
vytrvává v soutěži 21 dětí. 
Všechny by mohly mít zá-
jem o studium chemie, když 
je budeme povzbuzovat 
a správně motivovat.“
Podrobné informace na-
leznou zájemci na webo-
vých stránkách ISŠ-COP 
http://www.isscopvm.
cz/ a partnerských firem, 
tedy DEZA, a. s. http://
www.deza.cz/ a CS Cabot, 
spol. s r. o.  http://www.
cabot.cz.

www.deza.czPři plnění úkolů v laboratoři.

Ředitel ISŠ-COP Mg. Petr Pavlůsek  zahájil 26. září 1. ročník soutěže.


