Řád školy čar a kouzel v Bradavicích
1. Obecná ustanovení
1.1 Studium je realizováno ve třech postupových blocích A, B a C, které je doporučeno
procházet následovně.
A: 1. a 2. ročník
B: 3. až 5. ročník
C 6. a 7. ročník
1.2 Ne všechny předměty mají všechny postupové bloky. Pokud chce student projít
předmětem, jenž obsahuje všechny postupové bloky musí nejprve projít tím předešlým
blokem.
1.3 Pokud student v některém školním roce není zapsán na žádný předmět, ročník se posouvá
automaticky, tudíž bez ohledu na to, zde je nebo není zapsán v nějaké třídě. Ale pokud je
student ve druhém či vyšším ročníku, neabsolvoval A blok, tak logicky nemůže hned
naskočit do B bloku.
1.4 INRPG: Ředitel školy (Armando Dippet - NPC) je hlavním vůdcem a koordinátorem
školy. Zástupce (Chanelle Desauvaterre, Antonia Faraway, Mortimer Winkworth) plní úkoly
zadané ředitelem školy, vyřizují listiny, podávají zprávy a v době nepřítomnosti ředitele se
stává hlavou školy.
1.4 NONRPG: Projekt crucio.cz je veden několika členým vedením, které se skládá ze čtyř
osob. Všichni mají stejnou váhu slova a společně rozhodují o důležitých změnách na
projektu. Ředitel, jakožto důležitá postavička funguje na projektu jen jako NPC s blíže
neurčeným hráčem. Členové vedení jsou následující: Alan Codebreaker, Antonia Faraway,
Chanelle DeSauvaterre a Mortimer Winkworth.

2. Pravidla vzdělávání
2.1 Školní rok začíná Zahajovací slavností tradičně probíhající ve Velké síni, při které jsou
Moudrým kloboukem rozřazeni noví studenti do jedné ze čtyř kolejí - Nebelvír, Zmijozel,
Havraspár a Mrzimor. Mezi jednotlivými kolejemi probíhá celoroční soutěž o Školní pohár.

Ten získává kolej s největším počtem získaných bodů během školního roku. Studenti
získávají body docházkou do hodin, účastí na akcích, při pomoci s akcemi, plnění domácích
úkolů, soutěží apod. A ztrácejí je při porušení školního řádu či neplnění pokynů od
pedagogických pracovníků.
2.2 Zápis do tříd probíhá od prvního do šestého výukového týdne. Student se může kdykoliv
z daného předmětu odhlásit prostým kontaktováním správného vyučujícího s žádostí o
odhlášení ze studia jeho vyučovaného předmětu.
2.3 Za účast na hodině je studentovi přidělování 10 bodů, za omluvenou neúčast 0 bodů a za
tu neomluvenou se odebírá 5 bodů. Při hodině může student získat libovolný počet bodů dle
uznání vyučujícího.
2.4 Student je povinen se z hodin omlouvat v řádném termínu po domluvě s konkrétním
vyučujícím zasílá omluvenku buďto soví poštou nebo na email vyučujícího, který je vždy ve
tvaru: prijmeni@crucio.cz
2.5 Student 5. ročníku povinně skládá zkoušky NKÚ, které jsou individuálně tvořeny dle
studentovy docházky na dané předměty s přihlédnutím v jakém postupovém bloku se student
nachází. Po úspěšném absolvování zkoušky student získává osvědčení o složení zkoušky.
2.6 Student 7. ročníku povinně skládá zkoušky OVCE, které jsou tvořeny z předmětů, jenž se
nejlépe nachází v posledním postupovém bloku, individuálně dle studentovy docházky i v
předposledním postupovém bloku. Po úspěšném absolvování zkoušky získává student
vysvědčení o absolvování zkoušky OVCE a také t po absolvování získává student úplné
kouzelnické vzdělání a může definitivně ukončit studium na Škole čar a kouzel v
Bradavicích. Pokud student ještě studuje některé předměty v předposledním postupovém
bloku může, ale nemusí, pokračovat ve studiu.
2.7 Ředitel školy může, ale nemusí, na základě jeho vlastního uvážení udělit studentovi
pochvalu ředitele školy za významně prospěšné skutky pro dobro školy, záslužný či statečný
čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

3. Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání
3.1 Výsledky práce studenta jsou hodnoceny dle následující klasifikační stupnice:
V - výborný {15b}
N - nad očekávání {10b}
P - průměrný {5b}
M - mizerný {0b}
H - hrozný {-5b}
T - trol {-10b}
3.2 Studenti jsou klasifikováni dle výše zmíněné stupnice při domácích úkolech, testech či
jiném zkoušení. Aktivita v hodině se zpravidla hodnotí bodově.

4. Práva a povinnosti
4.1 Studenti mají právo:
● na řádný průběh vzdělání
● na informace o průběhu a výsledcích jeho vzdělání
● na ochranu před návykovými látkami,které ohrožují jejich tělesný a duševní
rozvoj
● požádat o pomoc svého kolejního ředitele či jiného způsobilého pracovníka
Školy čar a kouzel v Bradavicích
● vlastnit ve škole tato zvířata: sovu, kočku, krysu, kluběnku či ropuchu a to
pouze za předpokladu, že se nebudou nacházet v prostorách hradu s výjimkou
kolejních společenských místností, ložnic a klubovny. Studentům je povoleno
přijímání sov ve Velké síni, ale jen za účelem vyřízení ranní korespondence.
4.2 Studenti jsou povinni:
● řádně se vzdělávat
● dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy
● neohrožovat bezpečí a zdraví své i ostatních osob
● plnit pokyny pracovníků školy v souladě se školním řádem
● omluvit se nejlépe před termínem vyučující hodiny svému vyučujícímu
● nosit na vyučování školní potřeby dle pokynů vyučujícho
● dodržovat obecně platné zásady slušnosti a zdvořilosti

● slušně a srozumitelně zdravit pracovníky školy
● nepoškozovat majetek školy či spolužáků, případnou škodu, za kterou
odpovídají, jsou povinni uhradit, či uvést do původního stavu
4.3 Studentům je zakázáno:
● napovídat při zkoušení
● opisovat při písemných zkouškách a používat nepovolené pomůcky
● prodávat, vnášet, podávat nebo požívat alkoholické nápoje či jiné návykové
látky ve všech prostorách Bradavického hradu a jeho přilehlém okolí
● vstupovat do cizích kolejních místností
● létat na koštěti bez dozoru profesora nebo profesorem určeného studenta
vyššího ročníku, pokud letec neabsolvoval minimálně jeden ročník předmětu
létání
● vstupovat do Zapovězeného lesa bez řádného pedagogického dozoru
● přechovávat věci nebezpečné pro život a zdraví

5. Provoz a vnitřní režim školy
5.1 Večerka začíná 23. hodinou a končí 5. hodinou ranní. Kdežto pro prefekty a primuse tato
večerka neplatí a mohou po hradě kontrolovat její dodržování. Ostatní studenti mají po
večerce možnost zdržovat se ve společenské místnosti, která náleží k jejich koleji. Po
porušení večerky následuje trest, viz. tabulka na konci školního řádu.
5.2 Studentům mladším 17 let je přísně zakázáno používat kouzla mimo budovu a pozemky
Bradavic a mimo kouzelnickou vesničku Homeway Valley. Z bezpečnostních důvodů je
studentům zakázáno kouzlit v prostorách Velké síně, chodbách či na schodištích, pokud k
tomu nejsou vyzváni pedagogickým dozorem. V hradě a na pozemcích je zakázáno používat
jakákoliv útočná kouzla.
5.3 Studenti jsou povinni nosit kolejní stejnokroj během vyučování, kolejních akcí, školních
akcí a v prostorách Velké síně. Uniformu je možno odložit při plesech a nahradit ji
společenským oděvem. Školení uniforma se skládá z bílé košile, kravaty v barvách koleje,
pánských dlouhých kalhot či dámské černé sukně neodhalující kolena, černých
společenských bot a černého hábitu s lemem v barvě koleje.

Při nižších teplotách jsou u dívek doporučovány nadkolenky a šedý svetr s kolejním erbem na
levé straně, který je jak v dámském, tak i v pánském provedení. Při vysokých teplotách je
možné odložit hábit.
5.6 Body či školní tresty jsou přidělovány nebo odebírány dle následující tabulky
Drzost k zaměstnanci

-5 a školní trest

Napadení druhé osoby*

-10 a školní trest

Napovídání při zkoušení

-5

Nedovolené létání na koštěti*

-5

Nedovolené užívání kouzel

-5 a školní trest

Nedovolený vstup do Zapovězeného lesa

-10 a školní trest

Nedovolený vstup do zakázaných míst

-10 a školní trest

Nenošení školní uniformy*

-5

Nerespektování večerky*

-10 a školní trest

Ohrožování života ostatních

-15 a školní trest

Poškozování majetku

-5 a školní trest

Užívání návykových látek*

-5

Vstup do cizích kolejních místností

-10 a školní trest

Vulgarismy*

-5

Vyrušování při hodině

-5

Opakované narušení hodiny

-10

Narušení akce

-5

Opakované narušení akce

-10 a školní trest

Zodpovězení dotazu

5

Aktivita v hodině

5

Výjimečná aktivita v hodině

10

Aktivní účast na akci

5

Výpomoc s konáním akce

10

Psaní vypravěče/NPC (prefekt)

10

*Udělování povoleno i členům studentské rady (prefektům, primusovi)

