
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: 31. 8. 2015                                                  

 

Vážení rodičia, 

 

tak, ako každý školský rok, aj v tomto školskom roku Vás budeme cez maily každý piatok 

prostredníctvom informatória oboznamovať s dianím  v škole a s dôležitými informáciami 

týkajúcimi sa jednotlivých tried.   

 

Školský rok 2015/2016  začína v stredu  2. 9. 2015. 

Žiaci prichádzajú do školy na  8:30 hod.  Na úvod dňa budú vo svojich triedach a následne sa 

presunú do telocvične, kde bude oficiálne privítanie. Končíme o 11:00 hod. 

 

Desiata, obed ani ranný a poobedňajší klub v tento deň nebude, preto Vás prosíme o zabezpečenie 

odchodu detí zo školy. 

Žiaci dostanú v stredu do tašiek : 

 zápisné lístky do klubu  

 prihlášky na náboženstvo 

 šeky na obed a desiate   

Prvý obed bude vo štvrtok. 

Obedy na štvrtok, piatok a pondelok treba nahlásiť v stredu triednym učiteľom, nakoľko platby ešte 

do pondelka nemusia nabehnúť. (Pripájame dole prihlášky, na ktorých uveďte, odkedy prihlasujete 

svoje dieťa na obed či desiatu) 

Šeky na obedy aj desiate na september dostanú všetci žiaci v plnej sume. 

Na prechodné obdobie bude strava fungovať cez lístky bez evidencie výdaja stravy na konkrétneho 

žiaka (t.j. žiak bude mať k dispozícii lístky, ktoré si bude pečiatkovať a pri predložení lístka mu 

bude vydaný obed.) 

V priebehu 4 mesiacov bude spustený systém elektronickej evidencie a správy stravovania na 

základe kartičiek s čiarovým kódom, kde bude rodič mať prehľad cez internet o obedoch žiaka a 

bude môcť aj objednávať a rušiť obedy a desiate. 

Obedy budú formou výberu zo štyroch jedál. 

Desiate budú dodávané už naporcované v obaloch na konkrétnych stravníkov. 

 

- ceny obedov: 

    - 1. stupeň: 1,39 EUR 

    - 2. stupeň: 1,46 EUR 

- ceny desiat: 

   - 1. stupeň: 1,00 EUR 

   - 2. stupeň: 1,20 EUR 

 

 

Školné : 

Školné na šk. rok 2015/16 je stanovené na 155,-€ mesačne a poplatok za šk.klub na 40,- € mesačne 

( I. a II. ročník). 

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 (školné)  300 (klub). Správa : meno žiaka 

Platobné výmery dostanú žiaci do 10.9.2015. 

    

Kontakty školy : 

Tel číslo :         02/20283020, 0905824251 

Školský mail : ba@iwaldorf.sk 

web:                 waldorfskaskola.sk 

mailto:ba@iwaldorf.sk


 

Rozvrh hodín : 

Posielame v prílohe informatória. 

 

Integrácia: 

Stretnutie rodičov integrovaných žiakov so špeciálnym pedagógom bude dňa 17. 9. 2015 od 16.30 

do 17.30 v šiestej triede. Poprosíme o účasť aspoň jedného zástupcu rodiny. Téma: Realizácia 

integrácie v tomto školskom roku. Možnosti vzdelávania sa rodičov. Očakávania a ciele  integrácie. 

Diskusia. Ak máte nejaké konkrétne otázky, je možné ich zaslať aj vopred na adresu: 

miroslava.heribanova@iwaldorf.sk, aby sme sa im mohli venovať. 

 

Ostatné dôležité informácie, medzi nimi aj niektoré personálne zmeny Vám oznámime 

v piatkovom informatóriu. 

 

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

 

 

 

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku!                                                     Kolégium školy                                                                                 
 
….......................................................................................................................................................................... 

 

 
 

                                                  Prihláška na obed : 
 

 

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

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

 

 

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

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

 

                                                  Prihláška na desiate : 
 

 

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

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

 

 

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

mailto:miroslava.heribanova@iwaldorf.sk

