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Vážení rodiče, vážení účastníci našeho zájmového vzdělávání, 
 

   od 11. 5. 2020 jsme opět zahájili činnost. Některé kroužky z důvodů současné situace již ne-
budeme moci do konce školního roku otevřít (tenis, volejbal, krasokroužky). Po dohodě se zři-
zovatelem jsme se rozhodli Vám vrátit poměrnou částku za neuskutečněné zájmové vzdělávání 
pro děti, žáky a studenty.  
Podkladem pro výpočet poměrné časti je stanovený počet schůzek pro školní rok. U zájmového 
vzdělávání, které se koná jedenkrát týdně je cena počítaná na minimálně 30 schůzek, u dvakrát 
týdně pak na 50 schůzek. Cena schůzky je závislá na finančním zatížení – materiál, energie, 
pronájmy…  
Nárok na vrácení poměrné části mají všichni účastníci bez ohledu na to, jestli se vrátili nebo 
nevrátili do znovuobnoveného vzdělávání.  
V případě zájmu vyplňte žádost o vratku (viz níže). Vyplněnou a podepsanou žádost vhoďte do 
schránky s naším logem  u vchodu do budovy SVČ Ledeč, Barborka 790 nejpozději do 30. 
června 2020. Zápisné Vám bude vráceno na účet do 31. 07. 2020. 
Pokud možnosti vrácení zápisného nevyužijete, budou peníze použity na nákup pomůcek pro 
vzdělávání, rozvoj a podporu činnosti SVČ.  
O jakou částku zápisného, s ohledem na původní cenu kroužku se jedná, najdete na našich 
stránkách www.svcledec.cz pod odkazem vratka zápisného v tabulce  
VÝPOČET VRATKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020. 
Děkujeme 
 
         Miroslav Hánečka 
           ředitel SVČ Ledeč 
 
 
---------------------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------------------------- 

 

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PLATBY 
 

Žádám o vrácení poměrné části  zápisného, za níže jmenovaného účastníka zájmového 
vzdělávání ve školním roce 2019/2020  
 

Příjmení a jméno………………………………………….…………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu (adresa pro doručování písemností) obec………………................................................. 

ulice ………………………………………………………...............…č.p. ..…………….PSČ…………….. 

Příjmení a jméno zákonného zástupce………..…….………………….……………………………… 

Telefon zákonného zástupce……………………..e-mail ……..……………………….... . .. . . . . . .. 

Název zájmového vzdělávání 1)………………………………………………………………………. 

  2)………………………………………………………………………. 

  3)………..….…………………………….…………………………… 

Žádám platbu vrátit na účet číslo…………………..………….…………………kód banky……………….. 

 

V…….................…………...... dne….........….......... 
 
…..…………………………………………………..... 

        podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka 


