
     Саопштење о АШММ за време епидемије корона вируса 
      и ванредног стања 
 

Поштовани, 
 

У вези са неодржаним часовима у „Архимедесовој“ школи младих 
математичара (АШММ), због епидемије корона вируса и ванредног стања, 
ми сада не можемо да дамо неко коначно решење, јер не знамо тачно до 
када ће да траје ванредна ситуација. 

Чак и када бисмо хтели да вратимо одговарајући део уплаћене 
школарине (због неодржаних часова), то сада не бисмо могли да учинимо. 
 

У наставку, дајемо нешто шире саопштење 
 

А) Што се тиче регулисања међусобних обавеза у вези са АШММ у 
време еподемије корона вируса, неколицина родитеља је постављала 
питање надокнаде неодржаних часова и/или повраћаја дела уплате. 
      За сада можемо одговорити само то да ниједан ученик наше школе 
(односно његов родитељ) неће бити оштећен ни за један динар (наравно, 
поступајући према важећим прописима). У сваком случају, нећемо никоме 
остати дужни. 

О томе како ћемо то решити, објављујемо ово саопштење,јер ту има 
неколико проблема и варијанти. Ево неких:  

1) За ученике који ће наставити похађање АШММ и у следећој 
години и њихови родитељи пристну да се део извршене уплате, који би 
требало да вратимо, пренесе у следећу годину, то ћемо и учинити.  

2) Онима којима не одговара наведна варијанта вратићемо 
одговарајући део уплате (без ПДВ који смо платили држави). 

     3) Повраћај дугованог износа може се компензовати набавком наших 
публикација (збирки задатака и др.), а „Архимедес“ има највећи избор 
приручне математичке литературе за све узрасте, у шта се свако може 
уверити ако на нашем сајту www.arhimedes.rs погледа спискове/ценовнике 
публикација, посебно „Архимедесове“ публикације за „Мислишу“ и друга 
такмичења. 
    4) Још увек се надамо да ћемо бити у прилици да део изгубљених 
часова надокнадимо (када и редовне школе почну да раде).   
    5) Можда су могућа и нека друга решења.  
    6) Ових дана ништа по том питању не  можемо да урадимо, јер неки 
од наших сарадника који би на томе радили не могу да напуштају своје 
станове и да долазе у „Архимедес“ (неки и због својих година, а већина 
због обавеза према својим ученицима у редовној школи), а имамо и неке 
друге важне послове, на пример, да прегледамо листе са одговорима 
54.500 ученика са такмичења „Мислиша 2020“ (одржаног пре увођења 
ванредног стања), што је веома велики посао. 

Дакле, имајте мало стрпљења, јер ћемо то решити тако да не будете 
оштећени. Ваљда нисмо само ми криви због насталих проблема? 



    Б) Што се тиче изгубљених часова пре корона вируса, тј.у време 
продуженог зимског распуста (један викенд-двочас), сва деца су већ на 
првом часу после распуста позивана да дођу на следеће часове, било у 
суботу било у недељу  (када могу), а такође су и нека деца из пунктова 
Баново Брдо и Земун могла да дођу у Центар на часове суботом/недељом. 
Но било је деце, која то нису користила. Иначе, план је био да наставу 
продужимо за још један викенд, али се, ето, десио корона вирус. 
Понављамо: Не брините, нећемо никоме остати дужни  (ни часове, ни део 
уплаћеног новца). Све у складу са важећим прописима. 

В)За време ванредног стања нисмо у могућности да било шта органи-
зујемо за децу, на пример, онлајн наставу или нешто слично, јер за то 
немамо ни кадаровских ни техничких могућности. Наиме, нема могућности 
да се у време ванредног стања ангажују наши сарадници-наставници, 
већина их има обавезе према ученицима у својим школама и они могу са 
својим ученицима да комуницирају online, а ми то не бисмо могли, јер 
имамо четрдесетак одељења и неколико програма, дакле и већи број 
сарадника и то није могуће организовати да буде ефикасно и квалитетно 
(а нећемо да импровизујемо, имајући у виду још и то да је знање из 
математике које се стиче гледањем у екран  или преко телефона, свакако 
је корсно, али доста несигурно и плитко). Осим тога, већина наших 
сарадника је спречена да долази у „Архимедес“. А ту су и већ напред 
поменути велики послови око прегледа одговора и сређивања резулта са 
националног математичког такмичења "Мислише 2020" (за 54.500 ученика). 

Тиме не желимо да се правдамо, већ само да предочимо да у време 
ванреног стања нисмо у могућности ништа ванредно да учинимо, јер за то 
нема услова. 

Нешто што увек, па и сада, можемо да понудимо, јесте обиље при-
ручних математичких публикација за ученике свих разреда (збирке лепих 
и важних решених задатака у вези "Мислише" и других такмичења и не 
само такмичења, а сви добронамерни људи кажу да је у „Архимедесу“ 
математика лепа, дакле и у „Архимедесовим“ књигама), што смо напред 
већ поменули. Видети на сајту: www.arhimedes.rs 

Ето, тако сада ствари стоје.  
Извините због овог подужег саопштења/објашњења и евентуалних 

словних и сличних омашки. 
Надамо се да сте разумели читаву ситуацију.  

Поздрав! 

МД „Архимедес“ 
Београд , Дечанска 6 
Тел. (011) 3245-382 
 
 

 
 


