
Již známe nejlepší Mladé chemiky MSK 

Ve středu 21. dubna 2021 se uskutečnilo regionální finále již 9. ročníku celostátní soutěže 

„Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Letos bohužel žáci neplnili praktické úlohy 

v laboratořích, ale regionální kolo muselo proběhnout formou on-line testu. Z našeho kraje se 

on-line testování zúčastnilo 31 žáků. 

Soutěž odstartovala v září loňského roku, kdy na základních školách probíhalo první kolo. Letos 

se celostátně zúčastnilo více než 9 000 žáků osmých a devátých tříd z 398 ZŠ. V MSK testové 

úlohy prvního kola plnilo prezenčně 1294 žáků z 50 základních škol. 

Letošní ročník přinesl mnoho komplikací spojených s pandemií covid-19, takže jsme se museli 

přesunout do on-line prostoru. Přesto se ukázalo, že i v tak složitých podmínkách je o soutěž 

zájem. Z každé přihlášené základní školy postoupili tři nejlepší do druhého, krajského kola, 

které se konalo v lednu on-line formou. 

Do regionálního kola postoupilo 31 nejlepších mladých chemiků MSK. Regionální finále se 

uskutečnilo distančně formou on-line testu a prověřilo teoretické znalosti soutěžících v oblasti 

složitějšího chemického názvosloví, tvoření a vyčíslování chemických rovnic, výpočtů a 

obecných chemických znalostí. Test měl zábavnou podobu různých křížovek a doplňovaček. 

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika ČR“ proběhlo 27. května 2021. Letos se slavnostní předávání cen uskutečnilo 

v prostorách Střední průmyslové školy chemické, Ostrava v improvizované podobě. Žáci i 

učitelé se vždy těší na celodenní program ve Světě techniky, což letos nebylo možné. Ale o 

hodnotné a atraktivní ceny nepřišli, protože sponzoři byli opět velmi štědří. Mezi sponzory 

této soutěže již dlouhodobě patří: BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, Lenzing Biocel Paskov 

a.s., Krajský úřad MSK, TEVA Czech Industries s.r.o. Opava, IET VŠB-TU Ostrava, Svět techniky 

Ostrava a Společnost ČEZ. 

Slavnostním vyhlášením regionálních výsledků ale soutěž nekončí. Vyvrcholením soutěže bude 

celostátní finále, které 15. června 2021 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity 

Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu a MŠMT. Národní finále se uskuteční 

distančně formou on-line testu a prověří znalosti 40 nejúspěšnějších soutěžících z celé 

republiky. Moravskoslezský kraj bude reprezentovat pět finalistů. Vítěz se stane pomyslným 

králem mladých chemiků pro rok 2021. 

Více informací na www.mladychemikcr.cz 

http://www.mladychemikcr.cz/

