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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LAUDEROVÝCH ŠKOL
I.
Otevírací doba
1) Mateřská škola (dále jen MŠ) má otevřeno od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00
hodin v prostorách budovy Lauderových škol (dále jen LŠ).
2) MŠ je zavřena ve dnech, kdy je podle židovského práva zakázána práce (jom
tov), během českých státních svátků a dále během prázdnin LŠ, které nemusejí
být totožné s prázdninami, jak je celostátně určuje MŠMT. LŠ s ohledem na
židovské svátky pravidelně žádají o pesachové prázdniny, naopak některé
prázdniny ruší, aby počet volných dnů příliš nepřekračoval počet volných dnů
určených MŠMT.
3) Na začátku každého školního roku dostanou rodiče kalendář LŠ s vyznačenými
dny, kdy jsou LŠ zavřeny.
II.
Pobyt v MŠ
1) Během pobytu v MŠ odpovídají za dítě pověření pedagogové MŠ,
kteří odevzdávají dítě odpovědné osobě a přebírají je od ní v prostorách MŠ.
2) Bude-li dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonní zástupci, je třeba tuto skutečnost
písemně sdělit pracovníkům MŠ s udáním jména a čísla průkazu pověřené osoby.
MŠ má právo ověřit totožnost pověřené osoby, příp. odmítnout vydání dítěte.
3) Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu MŠ.
4) Rodiče se rovněž zavazují, že ráno přivedou dítě nejpozději do 9:00, a přijdou si
pro ně buď po obědě mezi 12:00–12:20 nebo po skončení odpočinku mezi 14:00–
17:00. Toto omezení je dáno nerušeným programem MŠ či odpočinkem dětí.
5) Pokud MŠ naplánuje odpolední program mimo budovu školy, upozorní rodiče
nejméně den předem, aby si pro děti přišli až po skončení programu, nejpozději
však v 17:00.
6) Za bezpečnost dítěte při cestě do MŠ a z MŠ odpovídají rodiče.
7) Jsou-li rodiče přítomni při akcích pořádaných MŠ, konaných mimo běžný program
MŠ, odpovídají za své dítě.
8) Rodiče přinesou dítěti přezuvky, oblečení na převlečení (zástěrku, kalhoty…),
pyžamo.
III.
Nemoc, nepřítomnost v MŠ
1) V případě nemoci dítěte rodiče omluví dítě týž den. Bude-li dítě nemocné 14 po
sobě následujících kalendářních dní a déle, sníží se školné o alikvotní část.
2) Rodiče jsou povinni předložit MŠ po skončení nemoci dítěte potvrzení, že dítě je
zdravé.
3) MŠ na základě lékařské zprávy podává dítěti léky, které bere dlouhodobě. Léky
dodávají do MŠ rodiče. Změnu medikace rodiče oznámí MŠ okamžitě. MŠ rovněž
na základě lékařské zprávy v mezích svých možností upraví dítěti pobytový
režim.
4) Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v MŠ informuje zákonný
zástupce dítěte přejímající paní učitelku o případných menších zdravotních
obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
5) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby
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nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, emailem nebo
osobně MŠ.
IV.
Ukončení vzdělávání
-

Vzdělávání dítěte v MŠ končí nástupem do 1. třídy ZŠ,
ředitel MŠ může dále rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte
- pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo
omluveno zákonným zástupcem,
- v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně
porušují pravidla školního řádu nebo provozního řádu MŠ,
- pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu
a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí
nezatěžovat dítě dalším vzděláváním,
- v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené
pro úhradu školného nebo stravného.
V.
Poplatky
1) Rodiče se zavazují platit měsíční školné, stanovené zřizovatelem*, a stravné.
2) Měsíční školné při celodenním pobytu činí 5 000 Kč, při odchodu dítěte po obědě
75 % celodenního školného, tj. 3 750 Kč. Bude-li dítě docházet do MŠ jen na
5 celých dní v měsíci, pak školné činí 50 % celodenního školného, tj. 2 500 Kč.
3) Stravné se bude při celodenním pobytu pohybovat kolem 1 000 Kč a bude
pravidelně vyúčtováváno podle počtu odebraných jídel. Stravné je v současné
době stanoveno na 27 Kč za oběd a po 16 Kč za přesnídávku i odpolední svačinu.
MŠ si vyhrazuje právo zvýšit stravné, dojde-li k nárůstu vstupů. Stravné se platí
předem. Obědy se odhlašují prostřednictvím portálu strava.cz, nebo v kanceláři
hospodářky školy, nejpozději tentýž den do 7:00 ráno.

V Praze 1. 9. 2019
Petr Karas
ředitel školy
(*Zřizovatelem

je Židovská obec v Praze, která se zavázala poskytnout svým členům příspěvek na školné
na základě žádosti rodičů a potvrzení MŠ, že dítě MŠ navštěvuje.)

