
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: 13                                                            dátum: 29.8.2014 

Vážení rodičia,

tak, ako každý školský rok, aj v tomto roku Vás budeme cez maily každý piatok prostredníctvom 
informatória oboznamovať s dianím  v škole a s dôležitými informáciami týkajúcimi sa jednotlivých tried.  

Školský rok 2014/2015  začína v utorok 2.9.2014.
Žiaci prichádzajú do školy na  8:30 hod. 
Slávnosť začína v telocvični o 9:15 hod.
Desiata, obed ani ranný a poobedňajší klub v tento deň nebude, preto Vás prosíme o zabezpečenie odchodu 
detí zo školy podľa dohody s triednym učiteľom.

Žiaci dostanú v utorok do tašiek :
− zápisné lístky do klubu 
− prihlášky na náboženstvo
− šeky na obed 

Kontakty školy :
Tel číslo :         02/20283020, 0905824251
Školský mail : ba@iwaldorf.sk
web:                 waldorfskaskola.sk
    
PLATBY : (Školné a desiaty)

Prosíme rodičov, aby si dôkladne prečítali info o platbách. V tomto školskom roku sa budú desiaty 
platiť na nový účet školy. (Viď nižšie). VS : číslo zmluvy o štúdiu, ŠS : 100 – školné, 200 – desiaty.
Platby v hotovosti – v kancelárii školy plaťte iba vo výnimočných prípadoch. 
Ideálne je nastavenie si trvalých príkazov : školné do 15. -eho, desiaty – hneď začiatkom mesiaca.

Školné :
Školné na školský rok 2014/15 je stanovené na 155,-€.  
Školné je potrebné uhrádzať do 15.dňa aktuálneho mesiaca  na účet: 2400055034/8330. 
Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy o štúdiu. Ako špecifický symbol: 100. Správa : Meno žiaka
Platobné výmery dostanú žiaci do konca budúceho týždňa.

Desiaty :
Desiaty sa prvý týždeň ešte  nebudú vydávať. Prihlásiť svoje dieťa na desiaty môžete priamo u Tatiany 
Čunderlíkovej v našej školskej jedálni  do 5.9. Odhlasovať desiaty môžete  do 8.00 hod len formou  sms na 
č. 0948013460 (T. Čunderlíková).  Zároveň je potrebné zaplatiť preddavok na desiaty vo výške:

1. stupeň : 20,- eur
            2. stupeň : 25,- eur                                                                                                                        

     Platby za desiaty uhrádzajte na začiatku mesiaca ako zálohu na účet : 2200472677/8330 (Pozor zmena !!!!) 
      Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy o štúdiu.  Ako špecifický symbol: 200. Správa : Meno žiaka

Ostatné podrobnosti o desiatách Vám upresníme budúci týždeň.

Obedy :
Vážení rodičia, ako sme Vás už informovali , od septembra sa mení dodávateľ stravy.
Žiaci 2. stupňa budú mať možnosť výberu z 2 jedál, jedného mäsitého a jedného bezmäsitého. 
Obed sa skladá z : polievky, hlav. jedla , prílohy a nápoja.
Cena : 1. stupeň : 1,39 s DPH
           2. stupeň : 1,46 s DPH
So šekmi na obed dostanú aj lístky, ktoré bude potrebné si deň vopred označiť (aké jedlo si objednávajú) a 
jednu časť lístka odovzdať v jedálni a s druhou časťou sa nasledujúci deň preukážu na obede.
Ak si žiak zabudne označiť lístok ( a nebude odhlásený), bude mať automaticky prvé jedlo.
Žiaci 1.stupňa nebudú mať možnosť výberu. (Legislatívne dôvody)
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Pre I. a 2. stupeň :
Ak chce rodič pre dieťa vegetariánske jedlo, je potrebné odovzdať lekárske potvrdenie, musí to byť založené.
Okrem výberu 2 jedál, bude možnosť jedla pre celiatikov.
Žiadame rodičov o vyplnennie prihlášky na obed do utorka 12.00 hod., aby bolo možné nahlásiť žiakov na 
stredajší obed. (Prihláška na konci informatória).
Odhlásenie obedov  na tel čísle :  0910312640 do 8.00 hod.

Zmeny na škole :
Od tohto školského roku bude správcovská skupina v zložení : Šebová Slávka, Jozefíková Tatiana ,
Dluhoš Dominik. V prípade organizačných otázok školy sa môžete na nich obrátiť. 
Školnícke práce bude v tomto školskom roku zabezpečovať Peter Heriban a Xénia Činčurová bude 
odborným učiteľom na plný úväzok. Dominik Dluhoš bude zároveň odborným učiteľom na polovičný 
úväzok.

Ďalšie personálne zmeny- (noví učitelia):
Na miesto vychovávateľky do 3. ročníka nastupuje Jana Malovíková a práce s drevom bude zastrešovať 
Martin Kabát.
Tatiana Maťová sa stáva odborným učiteľom výtvarnej výchovy miesto Gabiky Binderovej, ktorá na jeden
školský rok prerušuje pracovný pomer z osobných dôvodov.
Odborným učiteľom na ručné práce sa stáva Alexandra Paršová. 

Naša trieda (špeciálna) :
Vychovávateľom v tejto triede sa oficiálne stáva Martin Malgot.
Vzhľadom k tomu, že „Naša trieda“ sa presťahovala zo školského bytu do bývalej terapeutickej miestnosti 
pri hlavnom vchode, z ktorého sa šíri chlad a hluk do celej školy, budú sa hlavné dvere zatvárať a 
k dispozícii bude v doobedňajších hodinách  len zadný vchod.

Zdravé prostredie školy :
Tento školský rok začína škola pracovať na zdravšom prostredí pre žiakov a učiteľov, preto sa budú v 
spolupráci s Radou rodičov meniť pravidlá telefonovania z mobilných telefónov. O podrobnostiach budete 
postupne informovaní.

Rozvrh hodín
Na rozvrhu hodín sa v týchto dňoch pracuje, oznámime ho na začiatku budúceho týždňa.                          

Termíny slávností a prázdnin na škol. Rok 2014/15:

27.9.2014  (sobota)       Michaelská slávnosť
30.10. - 2.11.2014          Jesenné prázdniny
11.11.2014 (utorok)       Martinská slávnosť
8.11.2014 (piatok)         Adventná špirála
13.12.2014 (sobota)      Vianočná besiedka
20.12.2014 – 7.1.2015   Vianočné prázdniny
2.2.2015 (pondelok)      Polročné prázdniny
13.2.2015 (piatok)         Karneval
2.3. - 6.3.2015                Jarné prázdniny
21.3.2015 (sobota)       Veľkonočná besiedka
2.4 – 7.4.2015               Veľkonočné prázdniny
27.6.2015 (sobota)       Jánska slávnosť
1.7. - 1.9.2015               Letné prázdniny

Vzdelávací seminár vo waldorfskej pedagogike :

Milí rodičia.
Opäť sa otvára prvý ročník vzdelávacieho seminára vo waldorfskej pedagogike. Je určený pre pedagógov ale 
i pre rodičov, najmä prvý rok. Ako rodičia detí vo waldorfskej škole sa stretávate s touto pedagogikou 
v istom zmysle ako jej prijímatelia. Seminár vám však umožní preniknúť do hĺbky a pochopiť, prečo 
a s akým cieľom sa veci vo WŠ robia. A následne z tohto pochopenia pristupovať k dieťaťu i doma.



Mnohokrát si v živote nevieme počať ani sami so sebou a pritom ako rodičia stojíme pred úlohou pochopiť 
vlastné dieťa a viesť ho na jeho životnej ceste. Preto sa na seminári venujeme témam filozofickým – kto je 
človek, aký je zmysel ľudského vývoja; psychologickým – aké schopnosti sa v akom veku vyvíjajú a aké 
činnosti a metódy sú daný vek primerané ale najmä predčasné; témam sebapoznania – musím zvládať a 
vychovávať seba, ak chcem vychovávať iných; didaktickým témam…
Striedame prednáškovú so zážitkovou formou – návratom do detstva sa snažíme zažiť a pochopiť jeho 
kľúčové aspekty a na základe toho vyvodzovať úsudky a postupy pre dnešné konanie.
K daru, ktorý ste dali svojím deťom – prihlásenie do WŠ, môžete pridať ďalší: staňte sa ešte viac 
waldorfskými rodičmi.
 
Mnohé semináre vedú dlhoroční a renomovaní pedagógovia a profesori z európskych univerzít.
 
Pokiaľ vás táto téma zaujala prihláste sa na vzdelavanie@waldorf.sk . 
Viac na http://www.waldorf.sk/?page_id=437 .

Info o novozaloženej  waldorfskej škôlke v Senci :
Viď príloha.

Poďakovanie
A na záver ďakujeme všetkým rodičom ,  ktorí nám prišli pomôcť pri dokončovaní prác v škole.
Veľmi na tým pomohli.                                

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku!                                       Zamestnanci školy 

…..........................................................................................................................................................................

                                                  Prihláška na obed :

Prihlasujem svojho syna/dcéru :  ….............................................................................

žiaka/žiačku: ….............................................ročníka na obedy od …..........................

V Bratislave dňa ….....................        Podpis zákonného zástupcu: …..........................
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