
In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej    
 

Týždenník učiteľov, rodičov a priateľov waldorfskej školy v Bratislave 
Rok vydania: 14                                                                       dátum: 19. 2. 2016                                                 

 
Jarné prázdniny : Od 22.2. – 26.2.2016 

Nástup do školy :  29.2.2016 

 

Oznam : 

Dňa 2.3.2016 bude škola odstavená od elektriny od 8.30 hod. do 13.30 hod. 

O programe dňa Vás budú informovať triedni učitelia prostredníctvom triednych mailov. 

Obed zabezpečíme v suchej forme (rezeň s chlebom a šalát pre vegetariánov).                                              wš                                                                                                   

 

6. ročník – rodičovské stretnutie:                                                                                                                                                         

Dňa 29.2.2016 o 17.00 hod.bude rodičovské stretnutie rodičov žiakov šiesteho  ročníka.                             mo  

Stretnutie k finančnej situácii školy:                                                                                                               

Po prázdninách sa uskutoční séria mimoriadnych rodičovských stretnutí k finančnej situácii školy, k tokom 

peňazí na škole, kde budete môcť položiť svoje otázky a prísť aj s návrhmi na riešenie.                                xč        

Informácie pre všetkých rodičov budúcich prvákov: 

Motto: „Je toto škola pre moje dieťa?“ 

Milí rodičia budúcich prvákov! 

Srdečne Vás pozývame na informačno – zážitkový víkend, kedy sa budete môcť do hĺbky oboznámiť 

s waldorfskou pedagogikou na našej škole, jej špecifikami a vyskúšať si niektoré z predmetov, ktoré 

sprevádzajú deti na waldorfskej škole počas celých deviatich rokov. 

Budete mať možnosť stretnúť sa s budúcou prváckou triednou učiteľkou – Zuzanou Bajusovou a s ostatnými 

učiteľmi našej školy, ktorí povedú jednotlivé bloky prednášok a zážitkových seminárov a radi zodpovedajú 

všetky Vaše otázky. 

Toto víkendové stretnutie nahrádza doterajšie tradičné predzápisové stretnutia v plnom rozsahu. Preto 

odporúčame všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac o waldorfskej 

pedagogike, aby využili túto možnosť a prihlásili sa na víkendový seminár. 

Ponúkame tieto zážitkové semináre (vyberáte si dva z ponúkaných): 

 Ručné práce 

 Práca s drevom 

 Eurytmia 

 Výtvarné umenie 

 Formové kreslenie 

 Fyzika vo vyšších ročníkoch 

Termín: 18. – 20. 3. 2016 

Cena: 70,- € / jeden rodič,  110,. € / pre obidvoch rodičov 

Termín záväzného prihlásenia: do 10.3.2016 telefonicky v kancel.školy na 02/20 28 30 20; 0905/824 251 

Občerstvenie: (káva, čaj) zabezpečíme, jedlo je vo vlastnej réžii účastníkov.                                              

Ostatné informácie sú súčasťou prílohy. 

Zápisy do 1. ročníka :                                                                                                                                  

Zápisy žiakov do 1.ročníka  budú prebiehať v apríli v dňoch : 7.,8.,9.,10. a 21.,23.,24. a 28. 4. a na konkrétny 

termín a čas sa môžete prihlasovať už v týždni po víkendovom seminári . Kritéria, ktoré  budeme 

zohľadňovať pri výbere žiakov budú zverejnené na webovej stránke našej školy.                                          zb 


