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Oznámenie zo školskej jedálne  - dôležité!!!
Dňa 12.09.2013 z dôvodu odstavenia pitnej vody na Vietnamskej ulici bude Školská jedáleň – Vrútocká 
uzavretá a obedy sa nebudú podávať.
Nakoľko z tejto jedálne dovážame stravu, ani u nás nebudú obedy. Vydávať sa budú len desiaty, preto 
prosíme rodičov, aby na tento deň pribalili deťom jedlo navyše, prípadne si vyzdvihli dieťa hneď po 
vyučovaní. Ďakujeme.                                               tč,tj

Desiaty :
Desiaty sa začínajú vydávať v pondelok 9.9.2013. Tí, ktorí sa ešte neprihlásili, majú možnosť tak urobiť do 
nedele 11.9. do 20.00 hod. len formou  sms na č. 0948013460 (T. Čunderlíková) alebo mailom na 
tcunderlikova@gmail.com. (Telefonovanie neodporúčame, nemusíte sa dovolať.) Prihlasovanie platí aj pre 
tých, ktorí sa stravovali v minulom školskom roku. 
Tí, ktorí nebudú do uvedeného termínu prihlásení, nebudú mať v pondelok desiatu.Úhrady desiat môžete 
robiť ešte v priebehu budúceho týždňa cez účet alebo osobne v kancelárii školy.
Pre pripomenutie uvádzame ešte raz potrebné náležitosti pri platbách :
Číslo účtu : 2400055034/8330       VS : číslo zmluvy o štúdiu

      ŠS : 200 (desiaty) 
      ŠS : 100 (školné)

Prosíme o dodržiavanie týchto symbolov, uľahčí to prácu pri priraďovaní platieb.                                       tč,tj

Platobné výmery :
V priebehu prvej polovice budúceho týždňa budú žiaci dostávať do tašiek v obálkach platobné výmery, kde 
budete mať uvedené všetky spomínané údaje, ktoré potrebujete uvádzať pri platbách spolu s konkrétnou 
sumou, ktorú treba uhradiť vždy do 15. dňa aktuálneho mesiaca. (napr. za september – do 15.9.2013).
Skontrolujte prosím deťom tašky, aby Vám obálku nezabudli doma odovzdať ( hlavne nižše ročníky).          tj

Rozvrh hodín :
V prílohe informatória a taktiež na našej internetovej stránke  waldorfskaskola.sk  si môžete pozrieť aktuálny 
rozvrh hodín na nový školský rok . V prípade drobných zmien Vás budú informovať triedni učitelia.          wš

  
Krúžok ruského jazyka :
Keďže v rozvrhu nie je dostatočný priestor na tretí jazyk - ruský - a jeho výučba sa obmedzuje len na jednu 
hodinu týždenne v 5. a 6. ročníku, ponúkame záujemcom možnosť krúžku po vyučovaní. Termín a 
podmienky budú dohodnuté po nahlásení sa u pani učiteľky Renáty Kubečkovej. Prosíme ozvať sa jej do 
budúceho týždňa.<  renata.kubeckova@iwaldorf.sk  >     rk
  
Straty a nálezy :
Milí rodičia, skrinka s názvom "Straty a nálezy" nám počas celých letných prázdnin praskala vo švíkoch. 
Je tam celkom rozsiahla zbierka detského šatstva, ktoré deti niekde zabudli: čiapky, ponožky, rukavice, šály, 
zimné bundy, overaly, oteplovačky, tričká, mikiny, svetríky, nohavice, tepláky, tenisky, šlapky i školský 
batoh.
Obsah skrinky je vystavený vo vstupnej chodbe do budovy školy, na lavičke pod nástenkou do stredy 11. 9. 
Dovtedy máte možnosť si vybrať veci, ktoré patrili vašej ratolesti.                   stl 

Stretnutie Rady rodičov :
Dňa 18. 9. 2013 o 16.30 sa v jedálni školy začína prvé stretnutie Rady rodičov. Presný program bude 
zverejnený budúci týždeň. Okrem zvolených zástupcov tried sa stretnutí môže zúčastniť každý rodič.         xč
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Správcovská skupina:
Ďakujeme za prvý podnet z Vašej strany na riešenie: osvetlenie príchodových chodníkov ku škole v zimnom 
období, zistíme, čo sa v tom dá urobiť. Skupina sa tento týždeň zaoberala zoznamom všetkých činností 
dôležitých pre chod školy, pričom bolo definitívne doriešené rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé oblasti. 

 Sps
Rodičovské stretnutia :

III. ročník :
Srdečne Vás pozývam na 1. rodičovské stretnutie, ktoré bude v pondelok 9.9.2013 o 15.30 hod.
Prosím o 100 % -nú účasť, pretože budeme vyrábať osnovu na tkanie pre každé dieťa. Ďakujem a teším sa. 

   dc
VI. ročník :
V stredu 11.9. 2013 o 17.30 hod. Vás pozývam na rodičovské stretnutie a teším sa na hojnú účasť.    zb 

IX. ročník :
V utorok 10.9. 2013 o 16.30 hod. bude stretnutie rodičov a učiteľov učiacich v 9. ročníku.Tešíme sa na Vás.

Cvičenie jógy v škole :
Ponúkame učiteľom, rodičom detí a priateľom WŠ cvičenia jógy v eurytmickej miestnosti každý utorok 
od 16.00 – 17.00 hod vo forme trojmesačného kurzu od 10.9. - do 9.12.2013.
Prvé stretnutie bude už tento utorok. Prihlasovať sa môžete mailom na : jogah@azet.sk alebo telefonicky na 
0905883190, 0905273585. Viac informácii sa dozviete na internetovej stránke : www.jogah.sk
                                                                                                                                      Danica a Ivo Ondrušovci

    ib
Pripomíname - štvrtkový školský klub :
Špecifikom waldorfskej školy sú pravidelné štvrtkové konferencie učiteľov školy, kde snažíme o sústavné 
vzájomné interné vzdelávanie sa. Z tohto dôvodu  Vás chceme požiadať, aby ste svoje deti vyzdvihli z klubu 
do 15-tej hodiny. Účasť na konferenciách je pre každého učiteľa, vrátane klubistov, dôležitá. Pomôžte nám , 
aby sme mohli robiť svoju prácu ešte lepšie. V prípade potreby, môžete túto vec konzultovať s Vašimi 
triednymi učiteľmi.                 wš

Pripomíname - trojročný vzdelávací kurz :
Iniciatíva Wzdelávanie v spolupráci s rakúskym Centrom pre kultúru a pedagogiku a s APSWŠ otvára  v 
tomto roku  trojročný kurz pre pedagógov, ale aj rodičov, či iných záujemcov o waldorfskú pedagogiku. 
Témy sú postavené tak, aby zodpovedali najrôznejšie otázky, ktoré kladie súčasná doba na pedagogiku. Preto 
sa záujemci v 1. ročníku stretnú s vývinovou psychológiou dieťaťa, s pohľadmi na vývoj vedomia človeka, s 
mýtmi a rozprávkami, ako aj so znameniami času a ich významom pre vzdelávanie. Prakticky si zažijú 
zmysly človeka, ale aj základy metodiky waldorfskej pedagogiky.
Úvodné stretnutie je 14. 9. 2013 od 10 do 13. hodiny v Súkromnej základnej škole waldorfskej. Od októbra 
do júna budu prebiehať víkendové kurzy raz za mesiac. Prihlášky na vzdelávanie, príp. žiadosti o bližšie 
informácie  na adrese: marian.czere@gmail.com. 
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