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Београд, 05,06.2020.

САОПШТЕЊЕ
о „Архимедесовој“ школи младих математичара (АШММ)
за време епидемије корона вируса 2020.
Предлози за регулисање обавеза у вези са неодржаним часовима у АШММ
Прво САОПШТЕЊЕ о АШММ за време епидемије корона вируса и ванредног стања
објавили смо 21.04.2020. године на Фејсбуку и нашем сајту www.arhimedes.rs /под Новости и
у њему је објашњено зашто није организована онлајн настава/настава на даљину или нешто
слично и размотрене су неке варијанте за решење проблема у вези са неодржаним часовима.
Заинтересовани су вероватно прочитали то Саопштење. Онима који су нам се обратили мејлом или преко телефона, саопштили смо могуће варијанте решења.
Према нашој документацији (конкурс, дневници наставе), стање у вези са часовима је
следеће: за програм А планирани број часова је 44, а није одржано 10 часова (22,73%, заокругљено на целе: 23%); за програм Б планирани број часова је 54, а није одржано 16 часова
(29,65%, заокругљено на целе: 30%).
С обзиром на развој ситуације у вези са епидемијом, а имајући у виду и активности у
редовним школама (што је за нас битно због коришћења простора), предлажемо неколико
варијанти за решење проблема у вези са неодржаним часовима у АШММ:
1. Надокнада одговарајућег броја часова суботом/недељом током месеца септембра и
октобра (а почела би 12. септембра и трајала би до 10.октобра 2020. године, с тим
што би за програм Б неки часови одржавани суботом и недељом. Настојали бисмо
да се ради са истим одељењима, распоредима и сатницама који су важили до
прекида наставе, свакако, уз неопходне корекције (зависно од броја ученика који се
определе за ову варијанту). Распоред рада/часова саопштићемо до 01.09.2020. год.
Наравно, све наведено важи ако у редовним школама настава буде организована и
нормално одржавана.
2. За ученике који наставе похађање АШММ и у следећој школској години (а не иду
на надокнаду наставе), умањује се уплата за следећу школску годину за износ нашег
дуга (због неодржаних часова у школској 2019/2020. години).
3. Враћање одговарајућег дела уплате (онима којима не одговара ниједна од претходних варијанти), уз напомену да постоји проблем у томе што смо ми држави платили
20% на име ПДВ, а није право да буде оштећена било која страна. О решењу тог
проблема сами ћете се изјаснити. Повраћај би се реализовао после 01.07.2020. и то
искључиво на текући рачун (повраћај у готовом новцу није могућ због техничких,
кадровских и радних услова у „Архимедесу“).
4. Постоји и комбинована варијанта, наиме, да се део дуга компензује набавком наших публикације (збирке задатака и др.), јер „Архимедес“ има највећи избор приручне математичке литературе за све узрасте (на нашем сајту www.arhimedes.rs
погледати спискове/ценовнике публикација, а посебно, „Архимедесове“ публикације за „Мислишу“ и друга такмичења).
Родитељ (старатељ) ученика треба да се определи за одређену варијанту и да нам
најкасније до 20.06.2020. године писмом или мејлом пошаље захтев следеће садржине:

ЗАХТЕВ
за регулисање обавезе МД „Архимедес“ у вези са неодржаним часовима
у АШММ у школској 2019/2020. години
Подносилац захтева (родитељ, старатељ): .....................................................................................
Адреса: ................................................................................................................................................
Телефон: ................................................. Мејл: (читко) : ..................................................................................................................
Ученик (презиме и име, разред, школа и место, програм А или Б у АШММ): .................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Опредељујем се за следећу варијанту (заокружити или је поновити са траженим подацима):
1. Надокнада часова у септембру-октобру
2. Ученик наставља похађање АШММ у следећој школској години па износ дуга
пренети на име дела уплате за следећу школску годину, тј. за тај износ умањити
уплату за ту школску годину.
3. а) Вратити износ дуга (без плаћеног ПДВ);
б) Вратити износ дуга (са обуставом 50% плаћеног ПДВ);
в) Вратити пуни износ дуга (без икаквог одбитка ПДВ).
Повраћај извршити на текући рачун бр. ...........................................................................................
Банка: ......................................................................................................................................................................
Власник рачуна (на кога се води), са адресом: ............................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4. Додатне напомене: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Место и датум:
.....................................................

Потпис подносиоца захтева:
________________________________
ЛК: ........................................................................
Од кога је издата: ...........................................

-_________________________________________________________________________________________________________

Захтев послати мејлом или поштом на адресу у заглављу до 20.06.2020. Ако се ради о два ученика,
онда може бити и само један захтев (са подацима за оба ученика), а могу бити и посебни захтеви.
За МД

„АРХИМЕДЕС“,
директор:

Bogoqub Marinkovi}, prof.

Напомена: Из практичних разлога (уштеда, прегледност) Саопштење/објашњење и Захтев су обједињени
у један документ, а шаљемо га родитељима свих ученика који су похађали АШММ у шк.2019/20. год. (до
прекида наставе), независно од стања уплата и текућих измена (накнадне пријаве или одустајања, мењање
одељења или програма), пошто би за усаглашавање података и разврставање адреса требало знатно више времена и каснило би се са слањем Саопштења. Молимо да пре писања Захтева прочитате цело Саопштење.

