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Vianočná slávnosť s bazárom: 

Milí rodičia, pozývame Vás všetkých na zajtrajšiu Vianočnú slávnosť s bazárom, ktorá sa začne 

o 15.00 hod.  Z kapacitných dôvodov telocvične je  program určený hlavne pre rodičov žiakov 

jednotlivých tried. Po programe cca o 16.30 hod. slávnosť pokračuje pre širšiu verejnosť vianočným 

bazárom s tvorivými dielničkami. Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohe informatória.     sp                                                                                                                                                                  

 

Dražba na podporu jazierka: 
Milí rodičia, priatelia waldorfskej školy, pozývame Vás na dražbu na podporu jazierka. Ponúkame 

do dražby obrázky žiakov, učiteľov, priateľov školy a remeselných výrobkov. Je to v poradí už 

3.dražba. V prvých dvoch sme vydražili 1380 eur. Potrebujeme na dokončenie jazierka ešte cca 

700-900 eur. Dúfam, že budete štedrí a že sa Vám obrázky a remeselné výrobky budú páčiť. 

Ďakujem za Vašu podporu.                                             tm 

 

 

Pripomíname : 

 

Školné, desiaty, kluby – informácie o stave platieb: 

Vážení rodičia, pripravujeme nový spôsob informovania o stave platieb.  

Od januára vám budú zasielané informácie sms-kou. Podklady o stavoch bude  pre nás pripravovať 

pani účtovníčka. My ich budeme následne  importovať do systému,  ktorý nám vygeneruje sms-ky 

na vaše telefónne čísla (bude to ten istý systém ako má banková SMS notifikácia). 

Zjednotí sa týmto spôsobom evidencia platieb účtovníčky a tabuľková evidencia kancelárie. 

Keďže tento nový spôsob vyžaduje časový priestor na prípravu, prosíme Vás o trpezlivosť.  

Prvá informácia o stavoch platieb k 31.12.2014 bude zaslaná do 15.1.2015. 

Pokiaľ má niekto vážny záujem informovať sa o stave platieb už skôr, môže napísať mail, prípadne 

sa informovať telefonicky. (ba@iwaldorf.sk, tel: 0905824251 – Tatiana Jozefíková) 

Zároveň vás žiadame o dorovnanie nedoplatkov, pretože do konca januára budeme všetkým, 

ktorí sú v omeškaní minimálne dvoch mesačných platieb, posielať upomienkové listy 

(viď Platobný výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o štúdiu).                                                           tj 
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