
Masarykova střední škola chemická  
 
Základní informace pro rodiče žáků 1. ročníků 
 

 
Masarykova střední škola chemická, důvěrně přezdívaná „Křemencárna“, je škola s dlouhou 
tradicí. Její kořeny  sahají hluboko do minulosti, daleko před její oficiální zřízení v roce 1945. 
Navazuje přímo na historii První české průmyslové školy založené v první polovině 19. 
století, z níž vznikly po druhé světové válce dělením hned tři samostatné průmyslové školy 
(strojnická, stavební a chemická). Všechny tři mají společnou historii až do roku 1945 a po 
většinu času i společné sídlo ve školní budově v Betlémské ulici na Starém Městě pražském. 
Do svého současného působiště se škola přestěhovala na podzim roku 1952. V současnosti ve 
škole lze studovat obor aplikované chemie či technické lyceum. 
 

Organizace školního roku 
 
Zahájení výuky  pondělí 1. září 2008 od 9.00 hodin 
Podzimní prázdniny   pondělí 27. října a středa 29. října 2008 
Vánoční prázdniny   od soboty 20. prosince 2008 do neděle 4. ledna 2009, vyučování 

 začne v pondělí 5. ledna 2009 
Konec 1. pololetí  čtvrtek  29. ledna 2009 
Pololetní prázdniny  pátek 30. ledna 2009 
Jarní prázdniny   23. února až 27. února 2009 
Maturitní ples  úterý 24. března 2009 od 19 h v Lucerně 
Velikonoční prázdniny  čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009 
Konec výuky    v úterý 30. června 2009 
Hlavní prázdniny   od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009. 
 
Všechny důležité termíny najdete i na www.mssch.cz v sekci „Rozvrhy“, „Roční plán akcí“ 
 
Vyučování začíná od 7.45, končí do 14.45, (výjimečně od 7.00 nebo do 15.35), v průběhu 
výuky mají studenti přestávku na oběd. K dispozici je školní jídelna (v budově školy, cena 
oběda je 25,- Kč, možnost výběru ze dvou jídel) a školní bufet.  
Škola používá kombinovanou ISIC kartu s průkazem studenta. Tato čipová karta je 
mezinárodně uznávaným průkazem o studiu, mimo jiné ji akceptuje i DP Praha při nákupu 
zlevněné jízdenky. Karta je používána pro kontrolu docházky, přístup do budovy, objednávky 
obědů a tisk na školní kopírce. 
Všichni žáci dostanou 1. září školní řád školy, se kterým seznámí i své rodiče. Veškeré dále 
uvedené informace jsou pouze orientační, podrobně je vše uvedeno ve vnitřním řádu školy. 

 

Omlouvání absence 

Každou zameškanou hodinu jsou studenti povinni řádně omluvit ihned po příchodu do školy, 
nejpozději do 48 hodin. Všechny absence musí být zapsány v omluvném listu, zdůvodněny a 
podepsány zákonným zástupcem žáka. Opakuje-li se častěji nepřítomnost pro nemoc, může 
třídní profesor požadovat na každou takovou nepřítomnost potvrzení lékaře.  

Příčinu absence je zákonný zástupce žáka povinen ihned oznámit škole (telefonicky,  
e-mailem nebo písemně). Sdělení lze podat třídnímu profesoru nebo do kanceláře školy. 
Neomluvená absence může být považovaná za ukončení studia. O uvolnění z vyučování z 
naléhavých důvodů je třeba včas (tj. předem) požádat. Na jednu hodinu uvolňuje žáka 



příslušný vyučující, na jeden den třídní profesor, na více dní ředitel školy. O uvolnění na více 
dní (jen v mimořádných případech) je nutné alespoň týden předem požádat písemně ředitele 
školy prostřednictvím třídního profesora. Odchod z vyučování bez vědomí vyučujícího či 
třídního učitele je považován za hrubé porušení vnitřního řádu školy. 

Pozdní příchod na vyučování lze omluvit pouze v případě objektivních důvodů, např. 
z důvodu kalamity či u dojíždějících v případě zpoždění či výpadku dopravního spojení. 
 

Chování studentů 

Student odpovídá škole za své chování. Je povinen chovat se tak, jak to odpovídá obecně 
uznávaným mravním principům. Ve škole je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje 
nebo jiné návykové látky a též přijít do školy pod vlivem těchto látek. Je zakázáno také 
kouření před školou a v jejím bezprostředním okolí. Mobilní telefony lze užívat pouze v době 
přestávek, nikoli v době vyučování. 

 

Další organizační informace 
 
Studijní průkazy: Kombinovaná ISIC karta s průkazem studenta. Pro omluvy absence se 

používá omluvný list žáka.  
Informace o studiu: Škola provozuje na webu informační modul pro rodiče žáků, který 

umožňuje přístup k osobním údajům žáka, klasifikaci a absenci 
v průběhu školního roku. Adresa:  https://bakalari.mssch.cz/webrodice/ 
Přístupové údaje do modulu si můžete vyžádat e-mailem, do žádosti 
uveďte jméno a rodné číslo žáka. Dostupná je i on-line docházka a 
objednávka či rušení obědů ve školní jídelně. 

Školní jídelna: Všichni strávníci používají pro objednávku a platbu obědů čipové karty 
(pro žáky to je karta ISIC). Platbu lze provést hotovostně či bankovním 
převodem. Pro první platbu doporučujeme hotovostní formu platby, 
která umožní okamžitou objednávku na další den. Podrobnosti o 
způsobu platby a objednání obědů jsou uvedeny na www.mssch.cz 
v záložce „Jídelna“, „Postup pro objednání“. 

Třídní schůzky: Jsou organizovány dvakrát ročně, v 1. čtvrtletí jsou předběžně 
plánované na 12. listopadu.  

Kontrola vysvědčení: Všichni žáci předloží do 3. září ke kontrole závěrečné vysvědčení 
z deváté třídy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. 

Potvrzení o studiu:  Lze žákům vystavit až 1. září (žáky školy jsou oficiálně od 1.9.).  
Vybavení do chemických laboratoří:  Laboratorní plášť bílé barvy (nikoli silonový) a 

ochranné brýle (bude možné je objednat hromadně na začátku roku, 
cena cca 60 Kč). 

Šatny : Škola nemá k dispozici šatní skříňky pro jednotlivé žáky, ale šatnu pro 
jednotlivé třídy. V šatně nelze odkládat cenné předměty, ale pouze 
kabáty, bundy, přezůvky (z důvodu úklidu musí být zavěšené v tašce na 
háčku) a laboratorní plášť označený jménem. 

Učebnice: Veškeré potřebné učebnice jsou uvedené na přiloženém seznamu, škola 
organizuje dne 2.9. burzu učebnic. U některých méně dostupných 
učebnic bude organizován hromadný nákup prostřednictvím školy. 

Lyžařský výcvikový kurs: V 1. ročníku pořádáme pro žáky lyžařský výcvikový kurz. 
Součástí kurzu je výcvik na sjezdových a běžeckých lyžích. 
Předpokládaná cena zájezdu, který právě předběžně domlouváme, je 
3000 Kč (pobyt v hotelu, celodenní strava, doprava). Žáci mohou 



případně jezdit jen s běžeckým družstvem a ušetřit tak za permanentku. 
Termín bude upřesněn ihned na začátku školního roku a bude vybrána 
od žáků záloha 1000 Kč. Počítejte prosím s touto platbou, kterou 
musíme do poloviny září odeslat. Další informace obdrží studenti 
v září. 

Vodácké víkendy: Žáci školy se mohou zúčastnit vodáckých víkendů v září a říjnu a pak 
na jaře. Škola vlastní 3 rafty, na kterých sjíždíme obvykle řeku 
Sázavu.Vyjíždí se v pátek po vyučování, spí se ve vlastních stanech na 
tábořištích, studenti si sami vaří na ohni nebo se stravují v restauraci 
(podle zájmu). Akce je velmi oblíbená u studentů a protože jezdí žáci 
z různých tříd, přispívá k přátelské atmosféře ve škole. O děti se stará 
kolektiv zkušených učitelů - nadšenců. Na škole probíhají i další 
sportovní akce, o nichž budou žáci informováni. 

Maturitní ples školy: V tomto roce bude tradičně opět v Pražské Lucerně a to 24. března 
2009. V průběhu večera jsou žáci prvních ročníků slavnostně přijímáni 
do řad studentů „K řemencárny“. 

SRŽPŠ: Je občanské sdružení, které pomáhá škole v různých oblastech činnosti. 
Členy se stávají rodiče žáků po zaplacení ročního příspěvku ve výši 
600 Kč. Toto sdružení pořádá maturitní ples, spolufinancuje provoz 
internetu, poskytuje ceny do různých soutěží pořádaných školou, 
přispívá na odborné či literárně-historické exkurze atd. Bez této 
organizace by mnoho z uvedených aktivit nebylo možné realizovat. 
Celé sdružení řídí výbor složený ze zástupců rodičů žáků z jednotlivých 
tříd. Výbor se schází každé druhé úterý v měsíci od 17 hodin v budově 
školy (první schůze je v úterý 9. září v uč. 214) . Každá třída by měla 
mít ve výboru nominovaného jednoho zástupce z řad rodičů žáků. 

Kalkulačky: Pro studium na naší škole je nezbytně nutné, aby byl student vybaven 
vhodnou kalkulačkou. Typickým příkladem vhodného produktu je 
Casio FX-82ES, popř. FX-85ES se solárním článkem. Jedná se o 
kalkulačky, které svými vlastnostmi (funkce, paměti, komfort při 
ovládání) splňují bezvýhradně jakési nutné minimum. Cena 
nejlevnějšího z těchto modelů je již kolem 400 Kč. S vyšší cenou roste 
vybavenost dalšími funkcemi, z nichž ne všechny jsou použitelné na 
SŠ. Někde na hraně využitelnosti je model FX-570ES, jeho výbava 
stačí i na VŠ. Během prvního vyučovacího týdne nabídneme žákům 
možnost zakoupit si vhodné modely vybavené manuálem v češtině za 
výhodné ceny přímo v budově školy. 

Výchovná poradkyně: V naší škole je to Mgr. Radana Vojtíšková. Přechod na střední školu 
může být pro některé žáky poměrně obtížný, zejména proto, že na 
základních školách patřili k nejlepším i bez nutnosti soustavné domácí 
přípravy. Naše škola patří ke školám náročným a soustavná příprava je 
nutná pro její úspěšné absolvování. Přesto mohou nastat určité 
komplikace, zejména v prvních měsících. V těchto případech 
doporučujeme konzultace s výchovnou poradkyní, případně se školním 
psychologem. Většina případů bývá zdárně vyřešena. 
         
    tel.: 222 924 XXX 

Třídní učitelé: C1.A  Mgr. Simona Škaloudová  l. 439 
C1.B  Mgr. Magdalena Mlynářová  l. 420 
C1.C Ing. Miloš Mucala   l. 432 
L1. Mgr. Linda Huzlíková  l. 436 



Kontakty na školu: 
 
Telefony: Hlavní (kancelář):  222 924 444 

Ředitel:   222 924 427 
Jídelna:   222 924 405 
Fax:  222 924 499 

 Další linky   222 924 4XX (na www.mssch.cz) 
 
Internet URL:    http://www.mssch.cz/  

e-mail:   info@mssch.cz  
 
 
 
Adresy všech zaměstnanců školy jsou uvedeny na našich webových stránkách. 

   
 

Zvonění 
Hodina od do Přestávka 

0. 7:00 7:45 0 
1. 7:45 8:30 5 
2. 8:35 9:20 20 
3. 9:40 10:25 5 
4. 10:30 11:15 10 
5. 11:25 12:10 5 
6. 12:15 13:00 10 
7. 13:10 13:55 5 
8. 14:00 14:45 5 
9. 14:50 15:35 5 

10. 15:40 16:25  
 
Chemická laboratorní cvičení (obor aplikovaná chemie)  probíhají ve čtyřhodinových blocích 
od 8.35 do 11.35 nebo od 12.15 do 15.15. 
 


