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Polročné prázdniny: 2.2.2015 (pondelok) 

 

 

Jarné prázdniny: od 2.3. – 6.3.2015 

 

Info o stavoch platieb (školné, desiaty, školský klub) : 

Vážení rodičia, ako sme Vám avizovali ešte na konci kalendárneho roka, prešli sme na nový  

spôsob informovania o stavoch platieb za školné, desiaty a školský klub cez sms správy. 

Zatiaľ sme zvolili telefónne číslo jedného rodičia – matky žiaka. 

Pokiaľ by ste mali záujem, aby sme tel. číslo vymenili za číslo otca, prípadne aby ste boli 

informovaní obidvaja rodičia, dajte mi to vedieť mailom, prípadne osobne v kancelárii školy. 

Ideálne by bolo, aby túto informáciu dostával ten z rodičov, ktorý ma v rodine na starosti platby. 

Ešte pre informáciu : Stav vo výške 0,- € - znamená, že nemáte žiaden dlh, záporné číslo je 

nedoplatok a kladné číslo je preplatok. V stave k 31.12.2014  neboli zahrnuté januárové platby. 

O stave platieb k 31.1.2015 Vás budeme informovať do 15.2.2015. 

V prípade nezrovnalosti, sa môžete informovať v kancelárii školy, prípadne mailom. Ďakujem. tj 

   

 

Iniciatíva – DNV: 

Ministerstvo školstva schválením školského vzdelávacieho programu Súkromnej základnej školy 

waldorfskej otvorilo našej škole v Bratislave možnosť rozrastať sa a po jednaní zástupcov školy  

s ministerstvom školstva tento týždeň je tu aj možnosť schválenia výnimky ministra pre otvorenie 

prvého ročníka v Devínskej Novej Vsi formou elokovanej triedy bratislavskej školy. Podmienkou 

pre požiadanie o túto výnimku je čo najrýchlejšie odovzdanie všetkých podkladov pre vytvorenie 

elokovaného pracoviska v zmysle platnej legislatívy. 

Dušan Knezovič za iniciatívu DNV 

 

Milí priatelia, 

v dňoch 27.2.-2.3.2015 sa uskutoční seminár so švajčiarskym arteterapeutom Hugom Spalingerom 

na tému „Vôľa a docenenie vo výchove“. Viac info v priloženom súbore. V prípade záujmu prosím 

o správu do konca januára na adresu slavomir.lichvar@iwaldorf.sk. 

Doteraz evidujem 7 záujemcov/záujemkýň. Pre uskutočnenie seminára budú potrební ešte traja/tri 

ďalší/ďalšie.                                                                                  sl 

 

 

Werbeck seminár : 
oznamujeme rodičom, že sa bude na našej škole konať opäť  víkendový seminár spevu podľa 

metódy pani Werbeck (škola odhalenia hlasu). Termín kurzu : 13.2. – 15.2.2015. 

Kurz je určený nielen pre profesionálnych či amatérskych spevákov, ale i pre tých, ktorí si možno 

vždy mysleli, že spievať nevedia.  

Kurz nie je len o speve, ale tiež o správnom dýchaní, liečebných procesoch v nás a v spoločnosti, 

načúvaní sebe a druhým a určitej "duševnej hygiene", ktorá je  čím ďalej viac v tejto dobe potrebná. 

Každý z nás môže "po novom načúvať" svojmu hlasu.  

Ak budete vedieť o niekom, kto by mal záujem zúčastniť sa semináru, posuňte mu túto informáciu 

Bližšie info – v prílohe mailu.                                                                                                           zb                            
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