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STRANA www.lovochemie.cz 

CO NABÍZÍME? 

Pro základní školy v regionu 
– Den s chemií v Lovochemii (soutěže, prezentace a exkurze)  

– Podpora soutěže Mladý chemik ČR  

 

Pro střední školy v regionu 
– Stipendijní program u vybraných oborů  

 na partnerských školách 

– Exkurze, placené praxe, letní brigády 



STRANA www.lovochemie.cz 

CO NABÍZÍME? 

Pro studenty technických oborů vysokých škol 
– Stipendijní program u vybraných oborů 

– Exkurze 

– Placené brigády 

Pro čerstvé absolventy SŠ, VŠ 
– Absolventský program  

Letní příměstský tábor s Fertíkem  
– Pro děti zaměstnanců od 5 let 

Rekvalifikační kurz Chemik pro obsluhu zařízení  
– Pro zaměstnance s nechemickým vzděláním 

– Roční vzdělávací kurs  dosažení úrovně výučního listu  



STRANA www.lovochemie.cz 

Akce „Den s chemií“ 

Akce určena pro 8. a 9. třídy základních škol 
- 2016 = 2 dny, 110 žáků  - 2018 = 3 dny, 240 žáků 

- 2017 = 2 dny, 112 žáků - 2019 = 3 dny, 220 žáků 

 

Představení Lovochemie a stipendijního programu 

Exkurze (laboratoře, HZSP a dispečink, velín) 

Zajištěna doprava, občerstvení, soutěže, chemické pokusy 
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STRANA www.lovochemie.cz 

 
Stipendijní program Lovochemie, a.s 

 

Počet žáků ve stipendijním programu - školní rok 2019/2020: 13  

Počet zaměstnaných absolventů v roce 2019: 

– ze stipendijního programu SŠ: 5 (výroba, elektro, expedice) 

– ostatní absolventi ze SŠ: 3 (výroba, expedice) 

– ze stipendijního programu VŠ: 1 (absolvent technolog) 

Počet žáků na praxi - školní rok 2018/2019: 
– Obor Aplikovaná chemie: 3 

– Obor Mechanik elektrotechnik: 3 

– Obor Opravář zemědělských strojů: 6 

– Obor Elektrikář silnoproud: 3 

– Ostatní technické obory (mimo stipendijní program): 4  
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Stipendijní program SŠ 

Výhody stipendijního programu: 

– Měsíční stipendium až do výše 1 000 Kč dle oboru 

– Měsíční příspěvek na dopravu až do výše 600 Kč  

– Vybavení pracovními pomůckami v hodnotě 3 000 Kč 

– Rozvoj znalostí a dovedností v praxi 

– Odborné placené praxe 

– Letní placené brigády (od 18 ti let) 

– Garance získání zaměstnání 

– Odborné exkurze 

– Prospěchová a sociální stipendia nad rámec standardního 
stipendia 
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Partnerské školy – podporované 
obory  

SOŠ technická a zahradnická Lovosice 

• Provozní chemik  (3letý učební obor s výučním listem) NOVÝ OBOR 2017/2018 

• Aplikovaná chemie (4leté studium zakončené maturitní zkouškou) 

• Operátor zemědělských strojů (3letý učební obor s výučním listem) 

Gymnázium a SOŠ V. Šmejkala Ústí n. L. 

• Aplikovaná chemie (4leté studium zakončené maturitní zkouškou)  

Střední průmyslová škola Ústí n. L.  

• Mechanik – elektrotechnik (4leté studium zakončené maturitní zkouškou)  

• Elektrikář silnoproud (3letý učební obor s výučním listem) 

SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín 

• Železniční doprava a přeprava 



STRANA www.lovochemie.cz 

Exkurze pro SŠ a VŠ 

Počet exkurzí ve školním roce 2018/2019: 7 

Určeno pro školy s chemickým a technickým zaměřením  

Program exkurze: 
– Představení Lovochemie, a.s. 

– Školení BOZP  

– Odborná prezentace o výrobnách 

– Exkurze na výrobny (KD, LAV, KMC, LH,…) 
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Stipendijní program VŠ 

Stipendijní program VŠ: 
– Výhody stipendijního programu: 

• Stipendium až do výše 6 000 Kč / měsíc dle ročníku 

• Technické vybavení (notebook, tiskárna,…)  

• Praxe, letní brigády, stáže 

• Částečné pracovní úvazky při studiu 

• Spolupráce na závěrečných pracích   

Spolupráce s VŠ mimo stipendijní program: 
• Spolupráce na závěrečných pracích 

• Účast na kariérních veletrzích (ČVUT, VŠCHT, UJEP) 

• Exkurze 
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Absolventský program 

Určeno absolventům max. 2 roky od dokončení studií SŠ a VŠ 

Adaptační proces v rámci absolventského programu trvá 12 
měsíců, během kterého by absolvent měl získat : 
– Základní znalosti o společnosti 

– Znalost řídících a organizačních procesů 

– Seznámit se s výrobními procesy a postupy 

– Prokázat teoretické znalosti nabyté studiem a schopnost je aplikovat 

– Praxi v rámci rotací na jednotlivých útvarech společnosti 
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Akce „Techdays“ 

Akce „Techdays 2018“ v termínu 3. - 5. 10. 2018 na výstavišti v 
Litoměřicích 

Návštěvnost cca 1 000 žáků ze ZŠ, vystavovaly zde střední  a vysoké 
školy a zaměstnavatelé z regionu 

Stánek Lovochemie: prezentace společnosti, stipendijní program, 
chemické pokusy, maskot Fertík, náborové video, soutěž o ceny  

Příprava „Techdays 2019“ v termínu 2.- 4.10.2019  
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Letní příměstský tábor s Fertíkem 

Akce určena pro děti zaměstnanců od 5 do 14 let 

Realizuje MARSTAFIT z Libochovic 

1. Letní příměstský tábor v termínu 20.-24.8.2018, celkem se 
zúčastnilo 18 dětí 

2. Letní příměstský tábor v termínu 19.-23.8.2019, celkem se 
zúčastnilo 24 dětí 

 Program: 
– Fertíkovy experimenty v laboratořích 

– Vědecká exkurze do Prahy (VŠCHT, Ústav fyzikální chemie) 

– Pozorování přírody, pokusy v přírodě, venkovní bádání 

– Turistický výšlap + koupání 

– Exkurze v Lovochemii – aneb kde rodiče pracují 

Účast spolufinancována ze strany Lovochemie a PREOL  
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Rekvalifikační kurz Chemik pro 
obsluhu zařízení 

První ročník 2017/2018 pro 8 zaměstnanců 

Druhý ročník 2018/2019 dalších 8 zaměstnanců 

Kurz je určen stávajícím zaměstnancům, kteří vykonávají 
širokou škálu odborných prací, ale nemají chemické vzdělání 

Obsah kurzu: 
– 91 hodin teoretické výuky 

– 110 hodin praxe (část v laboratořích, část na provozech Lovochemie) 

– 7 hodin teoretické a praktické zkoušky 

Kurz realizuje partnerská škola Gymnázium a SOŠ Dr. V. 
Šmejkala v Ústí nad Labem 
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DĚKUJI ZA POZORNOST! 


