
 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V CHŘIBSKÉ 
(ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH) 

 

Ředitelka školy: Minerva McGonagallová 

(nositelka Merlinova řádu 1. třídy, Veliká čarodějka, 

Nejhlavnější hlavoun Mezinárodního sdružení kouzelníků) 
 

 

Vážený studente/studentko 

s potěšením Vám oznamujeme, že ve škole čar a kouzel v Chřibské, 

počítáme se studijním místem pro Vás.  

V Příloze Vám zasíláme k seznámení Školní řád naší školy, aby nedošlo 

hned na začátku ke střetům s naším školníkem Filchem Norrisem. 

Chřibský Express odjíždí z nástupiště 9 a ¾ v sobotu 18. 7. 2020 v 15:00 

hodin. Očekáváme, že se dostavíte s dostatečným předstihem a kompletním 

vybavením. 

V případě neúčasti očekáváme Vaši sovu nejpozději ve stejný den. 

Se srdečným pozdravem 

 

Minerva McGonagallová 

ředitelka školy 

 



Příloha 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
ŠKOLY ČAR A KOUZEL V CHŘIBSKÉ 

Všichni žáci jsou povinni dodržovat následující pravidla školního řádu: 

1. Žáci jsou povinni docházet na vyučování v předepsaném úboru 
a včas. 

2. Nepřítomnost ve vyučování omlouvá pouze zakletí, nemoc nebo 
sežrání trollem. Omluvu lze poslat sovou. 

3. Žák je povinen se učit kouzelnickým dovednostem, být zdvořilý vůči 
pedagogům, ostatním spolužákům a je zakázáno týrat paní 
Norrisovou. 

4. Žáci zdraví příchod profesora souhlasným mručením. 

5. Je zakázáno nosit na vyučování žáby, pulce, hady jakož i jiné domácí 
mazlíčky, kromě povolených kouzelnických tvorů. 

6. Je zakázáno opisovat, vyrušovat při vyučování a používat 
nepovolená kouzla. 

7. V jídelně školy se chovat v souladu s pravidly společenského chování 
(není dovoleno smrkat do rukávů, házet po ostatních jídlem nebo 
nádobím). 

8. Bez dovolení a bez dozoru je zakázáno lítat na koštěti. 

9. Žáci se radují, že mohou chodit do školy a o prázdninách si opakují 
získané znalosti. Velkou radost projevují zejména při zkoušení a při 
neočekávaném prodloužení vyučování. 

10. Do kabinetů a sborovny je žákům vstup dovolen pouze výjimečně 
a raději nikdy. 

11. Žáci opatrují svůj školní úbor, zejména pak kouzelnickou hůlku. 

12. Vše, co není dovoleno, se dovolí dodatečně, případně se to zakáže, 
rozhodnutí záleží na náladě profesorského sboru. 

13. Neoprávněné i oprávněné stížnosti se šeptají do klíčové dírky tajemné 
komnaty. 

 

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE ŽÁKŮM PRVNÍHO ROČNÍKU  

NENÍ POVOLENO MÍT VLASTNÍ KOŠŤATA! 


