
K  orespondence ZŠ Miličín s vedením jazykové školy School Tour  
From: Škola Miličín [mailto:skola@milicin.cz] 
Sent: Tuesday, November 01, 2011 7:13 AM
To: 'Ing. Jiří Růžička'
Subject: RE:
 
Dobrý den pane inženýre,
Domnívám se, že částku pro první stupeň máte pravděpodobně omylem  špatně vypočítánu. Při ceně jedné 
hodiny 40 Kč + 40 Kč na výukový materiál mi vychází cena 1240 Kč. Pro druhý stupeň je vše v pořádku.
Ještě jednou chci upozornit, že náklady na cestovné lektora máte mít kalkulovány již v ceně za každou 
odučenou hodinu, nikoliv zvlášť. Jedná se tedy o Vaši chybu, kterou jsem žádala napravit.
Předem děkuji a doufám, že se jedná o poslední nedorozumění a další spolupráce bude dobrá.   Maršálková – 
ZŠ Miličín.
 
From: Ing. Jiří Růžička [mailto:info@schooltour.cz] 
Sent: Sunday, October 30, 2011 8:03 AM
To: 'Škola Miličín'
Subject: RE:
 
Dobrý den,
 
                v příloze zasílám přihlášky do kurzů cizích jazyků, které byly poštou zaslány i na Vaši školu. Z nich 
vyplývá, že děti na 1. stupni platí 40,- Kč/vyučovací hodina, děti z 2. stupně 45,- Kč/vyučovací hodina. Tyto 
přihlášky je možno najít i na našich webových stránkách. Co se týká kurzu na 2. stupni, tak vzhledem k tomu, 
že kurz je plánovaný na 30 vyučovacích hodin, tak je částka za nakopírované materiály ve výši 80,- Kč/žáka 
přiměřená. V tomto kurzu nejsou učebnice, tudíž se bude pracovat především s namnoženými materiály. Co se 
týká kurzu na 1. stupni, tak zde byly dodány učebnice jako do všech jiných škol za stejných podmínek, jako 
v jiných školách. Kurzovné je počítáno pro pražské školy. Jelikož naši lektoři mají open card na pražskou MHD, 
odpadá zde položka cestovné. Podle IDOS je cestovné autobusem z Prahy do Miličína 66,- Kč, tj. 132,- 
Kč/každý odučený den. Dohromady se jedná o 30 výukových dnů. Cena cestovného je tedy cca 4000,- Kč. Do 
kurzů dochází cca 20 dětí. Cestovné lektorky bylo rozpočteno na 150,- Kč/dítě – tedy ani nepokrývá skutečné 
náklady. Jsem ochoten udělat následující kompromis: Kurzovné v obou kurzech snížit o položku cestovného a 
vedle toho dětem z 1. stupně věnovat zdarma učební materiály na druhé pololetí. Nové ceny by tak byly 1390,- 
Kč – 1. stupeň, 1430,- Kč – 2. stupeň. Dětem, které již mají kurzovné uhrazeno, bude částka 150,- Kč vrácena. 
Ostatní uhradí kurzovné v této nové výši.
                Bohužel lepší nabídku dát nemohu a zároveň Vás chci ujistit, že jste jedinou školou, kde tuto 
možnost dáme. Není úplně jednoduché zajistit kvalitního lektora, který přistoupí na podmínky cestování, kdy 
v dopravních prostředcích stráví více času než vlastní výukou. Snížení ceny je možné jen díky tomu, že je 
v každé skupině cca 10 dětí. Kdyby jich bylo méně, již by zde nebyla rezerva vůbec žádná.
 
                Prosím o Vaše vyjádření. Zdravím a přeji pěkný den.
 
Ing. Jiří Růžička
School Tour
+420 608 138 941
+420 222 720 138
info@schooltour.cz
www.schooltour.cz
 
From: Škola Miličín [mailto:skola@milicin.cz] 
Sent: Friday, October 21, 2011 1:15 PM
To: info@schooltour.cz
Subject:
 
Dobrý den pane inženýre,
Byli jsme spolu telefonicky dohodnuti, že dnes se od Vaší lektorky dozvím novou stanovenou cenu kurzu pro 
naše žáky. Bohužel Vaše paní lektorka vůbec o ničem nevěděla. Proto Vás žádám o urychlené řešení 
záležitosti a o písemné stanovení nové ceny kurzu dle naší dohody. V opačném případě budeme nuceni 
spolupráci s Vaší jazykovou školou ukončit.
S pozdravem Věra Maršálková, ř.š.
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