
Vážení rodiče.

      Situace, která je v současné době v naší republice do značné míry ovlivňuje náš veškerý život. Vaše děti sice 
nenavštěvují školu a neprovádí praktické vyučování, ale učitelé i nadále plní svoje úkoly, provádí a budou 
provádět konzultace s Vašimi dětmi, elektronicky jim budou zadávat  učební témata, připravovat je na závěrečné
zkoušky a veškerou činnost směřovat k tomu, aby vaše děti úspěšně zvládli školní rok. Nezastavil se ani život 
školy v dalších oblastech. Škola musí i nadále platit nájmy za využívané prostory, hradit platby za energie a další
služby.  Převážná většina těchto plateb byla hrazena z peněz získaných z praxí, které nahrazovaly, dle uzavřené 
smlouvy o studiu, školné. Smlouva o studiu současně ukládá žákům platit školné v určité výši, pokud praxe 
nejsou odpracovány. Vzhledem k situaci, kdy škola musí pokračovat v činnosti a hradit veškeré výdaje,  jsem 
nucena vydat rozhodnutí o platbě školného.
      Školné bude hrazeno formou doplatku za měsíc říjen. Dále bude hrazeno  po dobu opatření stanovených 
vládou ČR a MŠMT ČR níže uvedené školné. Školné bude hrazeno všemi žáky školy. V souvislosti s touto 
situací vydávám následující rozhodnutí:

                           Rozhodnutí ředitelky školy č. 4/2020

1.   Za měsíc říjen 2020 stanovím následující doplatek školného:
        -  žáci 1. ročníku         -   částku 500,- Kč
        -  žáci 2. a 3. ročníku   -  částku 750,- Kč
 
         Doplatek školného uhradí rodiče na  č.ú.: 6014546001/5500 do 30.10.2020.
      Výjimku z doplatku školného je možné projednat, ve výjimečných případech, s vedoucí  
      praxí paní Rychtaříkovou. 

 2.  V souladu se stávající situací v České republice a na základě vydaných
        opatření stanovím povinnost platby školného za žáka měsíčně ve výši:
         - za žáky 1. ročníku         -   1.000,- Kč měsíčně
         - za žáky 2. a 3. ročníku -   1.500,- Kč měsíčně

            Úhradu provádějte na
                                    č.ú.: 6014546001/5500

  3.   Povinnost platby školného určuji, až do skončení uzavření škol a nemožnosti vykonávání
        praxe,  počínaje 1.11.2020 se splatností vždy nejpozději k 15. dni v měsíci. První platba 
        tedy do 15.11.2020.

   4.   Výjimku z doplatku školného a platby školného je možné projednat, ve výjimečných
         případech, s vedoucí  praxí paní Rychtaříkovou. 

   5.  Ukončení povinnost platby shora uvedené platby školného bude vyhlášeno rozhodnutím
        ředitelky školy.
 
   6.  Případné nedodržení tohoto rozhodnutí bude toto  považováno za porušení smlouvy o
        studiu.

V Praze dne 14. 10. 2020

                                                                      Mgr. Pavla Šarapatková - ředitelka


