
9. ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Vážený studente,
v prosinci loňského roku jste se zúčastnil druhého kola devátého ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.

Je mi ctí a příjemnou povinností Vám touto cestou poblahopřát k umístění mezi prvními 277 žáky z téměř 5 000 zúčastněných. Při účasti
takového množství žáků a žákyň devátých tříd základních škol z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého
a Kraje Vysočina) se jedná o výborné umístění. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen, na které Vás tímto srdečně zveme, se
uskuteční v úterý 22. března 2016 v ABC Klubu Na Olšinkách v Pardubicích. Připravili jsme pro Vás zábavný program, který rozhodně nebude
nudit (taneční vystoupení, diskotéka, pódiová show, kosmetický salon, ukázky efektních pokusů atd.) Případným zájemcům včas rozešleme
podrobný harmonogram.

Vzhledem k tomu, že jste prokázal velmi dobré chemické znalosti, Vás tímto žádám, abyste zvážil možnost dalšího studia na Střední průmyslové
škole chemické v Pardubicích (SPŠCH). Míra znalostí, které jste prokázal, Vás k takovému kroku plně opravňují. Vaše účast v 2. kole soutěže
bude zohledněna při přijímacím řízení.

Na naší škole si osvojíte vědomosti o důležitých jevech, pojmech a zákonitostech přírodních věd a matematiky, včetně dovednosti uplatňovat je
v běžném i odborném životě. V rámci naší spolupráce s velkými chemickými podniky v regionu a s Univerzitou Pardubice se Vám dostane nejlepších
podmínek jak pro teoretické, tak i praktické vzdělávání v oboru. Jako absolvent SPŠCH navíc získáte široké možnosti uplatnění v mnoha
oborech, jako jsou například farmacie, potravinářství, kosmetický průmysl či výroba fotografického a filmového materiálu.

Podrobnější informace o studiu a přijímacím řízení Vám rádi poskytneme buď na telefonním čísle 464 629 668, prostřednictvím e-mailu
spsch@spsch.cz nebo je najdete na www.spsch.cz.

Ještě jednou Vám blahopřeji k vynikajícímu umístění a těším se na setkání s Vámi!

S přáním příjemného dne

Ing. Jan Ptáček,
ředitel Střední průmyslové školy chemické

v Pardubicích
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Vážený studente,
v prosinci loňského roku jste se zúčastnil druhého kola jedenáctého ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.

Je mi ctí a příjemnou povinností Vám touto cestou poblahopřát k umístění mezi prvními 357 žáky z více než 5 000 zúčastněných. Při účasti 
takového množství žáků a žákyň devátých tříd základních škol z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého 
a Kraje Vysočina) se jedná o výborné umístění. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen, na které Vás tímto srdečně zveme, se 
uskuteční ve středu 4. dubna 2018  v ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Připravili jsme pro Vás zábavný program, který rozhodně nebude 
nudit (taneční vystoupení, diskotéka, pódiová show, kosmetický salon, ukázky efektních pokusů atd.). Případným zájemcům včas rozešleme 
podrobný harmonogram.

Vzhledem k tomu, že jste prokázal velmi dobré chemické znalosti, Vás tímto žádám, abyste zvážil možnost dalšího studia na Střední průmyslové 
škole chemické v Pardubicích (SPŠCH). Míra znalostí, které jste prokázal, Vás k takovému kroku plně opravňuje. Vaše účast v 2. kole soutěže 
bude zohledněna při přijímacím řízení.

Na naší škole si osvojíte vědomosti o důležitých jevech, pojmech a zákonitostech přírodních věd a matematiky, včetně dovednosti uplatňovat je
v běžném i odborném životě. V rámci naší spolupráce s velkými chemickými podniky v regionu a s Univerzitou Pardubice se Vám dostane nejlep-
ších podmínek jak pro teoretické, tak i praktické vzdělávání v oboru. Jako absolvent SPŠCH navíc získáte široké možnosti uplatnění v mnoha
oborech, jako jsou například farmacie, potravinářství, kosmetický průmysl či výroba fotografi ckého a fi lmového materiálu.

Podrobnější informace o studiu a přijímacím řízení Vám rádi poskytneme buď na telefonním čísle 464 629 668, prostřednictvím e-mailu
spsch@spsch.cz nebo je najdete na www.spsch.cz.

Ještě jednou Vám blahopřeji k vynikajícímu umístění a těším se na setkání s Vámi!

S přáním příjemného dne
 Ing. Jan Ptáček,
 ředitel Střední průmyslové školy chemické
 v Pardubicích
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