INFORMACE PRO RODIČE
Dobrý den,
posíláme Vám informace, které shledáváme za důležité k oboustrannému dobrému fungování, a
proto byste s nimi měli být seznámeni. Rádi bychom tímto předešli případnému nedorozumění.

POLOLETÍ
Pololetní platbou je u nás ve Studiu Kokos, z. s. rozuměno 13 až 14 vyučovacích hodin. Lektor není
povinen odučit více hodin. Hodiny, které neproběhnou, se snažíme nahradit dle možností – po
domluvě s lektorem.
První pololetí je od října do konce ledna a druhé pololetí je od února do konce května. (Červen je
měsícem tzv. rezervním – pro případ, že někdo daných 14 hodin nestihne. Ze zkušeností víme, že
v červnu spousta dětí již chybí a vyrovnáme tak počty s rozvrhy tvořícím zářím.)
Lektor povede docházkový papír, je zpětně zkontrolovatelný se sešitem, který by žák měl nosit na
hodiny (velikost ideálně A5, né menší). Zapisují se do něj úkoly na další hodinu, případně informace o
vystoupeních, hodinách atd.).

OMLUVY
Pokud nestihnete danou hodinu omluvit včas (více než 24 hodin před začátkem hodiny), bude
počítána jako odučená, protože lektor nestihne zareagovat a domluvit třeba náhradní hodinu s jiným
žákem. Pokud lektor nebude moci na hodinu dorazit, zařídí suplování nebo vás o problému bude
neprodleně informovat a nabídne náhradní hodinu.

PLATBA
Částku za pololetí se dozvíte podle tabulky na našich stránkách www.studiokokos.cz, pokud se vás
týká rodinná nebo jiná sleva, zavolejte Alence Schernstein (774 254 243). Je nám jasné, že začátek
školního roku (a také námi nabízený hudební víkend v říjnu) je ekonomicky náročný, proto je platbu
možno rozložit na dvě poloviny. Platba první půlky do konce října, druhá půlka do konce listopadu.
Platit můžete hotově – nejlépe v Kokoníně přímo A. Schernstein (2.patro) nebo na náš účet
2400531774/2010. Do textu k platbě prosím napište jméno žáka, a text: platba pololetí (pokud
budete dělit na dvě poloviny, tak i tuto informaci).

Děkujeme za respektování a těšíme se na spolupráci.
Studio Kokos

