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Testovanie 9 :
V stredu, 12.3. bude na škole prebiehať Testovanie našich deviatakov. V tento deň ráno žiaci nevstupujú do 
areálu školy, stretávajú sa na dohodnutom mieste s triednym učiteľom, triedy majú svoj program mimo 
školy. Desiaty ani obedy nebudú. Sú odhlásené. O kluboch poinformujú triedni učitelia.                              wš 

2% daň z príjmov :
Dovoľujeme si Vás osloviť v mene školy vo veci možnosti prispieť našej škole 2% dane z príjmov.
Usilujeme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc vás rodičov a priateľov školy. 
Minulý rok získala naša škola prostredníctvom vašich 2% daní 7500 EUR, ktoré sme použili na - vytvorenie 
špeciálnej triedy a na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na rekonštrukčné práce v budove školy.
Viac informácii nájdete na našej stránke: www.waldorfskaskola.sk
Tu nájdete možnosti zaplatenia tejto dane s konkrétnymi inštrukciami : 
https://docs.google.com/forms/d/1GwoJyY-mk-HC9Xcy-hhDhFqhmMfTUVG6P7JTPJH5Iho/viewform

Údaje o obdarovanej organizácii :

Obchodné meno:    Výchova k slobode, o.z.
Sídlo:                      Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO:       36061042 
SID:       nepridelené
Právna forma:         občianske združenie

Srdečne ďakujeme.    wš
                                                                    

Overovanie a vzťahy s verejnosťou :
Naposledy sme informovali o mesačnej lehote ministerstva školstva, ktorú má na záverečné stanovisko 
k experimentálnemu overovaniu našej školy. Túto lehotu je však možné predĺžiť o ďalšie 2 mesiace 
v komplikovaných prípadoch, akým sa prípad našej školy ukazuje. Do dnešného dňa stále nemáme oficiálne 
stanovisko ministerstva, hoci od odovzdania záverečnej správy garanta už uplynuli 2 mesiace. Vzhľadom na 
uvedené, však nejde o situáciu v rozpore s legislatívou.

Včera vyšiel v týždenníku Trend rozsiahly článok - reportáž o našej škole z pera pána Tvardzika, ktorý 
predčasom školu navštívil:
 http://ekonomika.etrend.sk/svet/waldorfska-skola-skutocne-ide-o-experiment-na-vasich-detoch-2.html 
 Na autorizáciu sme dostali len niekoľko citátov, aj tie neboli opravené dôsledne, dokonca došlo k zámene 
mien, za ktorú nesie plnú zodpovednosť pán novinár. Článok je však písaný v pozitívnom duchu a bude mať 
o týždeň pokračovanie. Pokiaľ zaregistrujete nejaké mediálne reakcie naň, dajte nám, prosím, vedieť, aby 
sme mohli v prípade potreby reagovať.
Škola začala pred prázdninami spolupracovať s dvoma novými rodičmi pracujúcimi v agentúre, ktorí nám 
pomáhajú celú situáciu kontrolovať a riešiť. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.             xč

Finančná rada :
V stredu sa zišla Finančná rada, ktorá sa zaoberala investíciami školy na budúci školský rok. Budúci týždeň 
bude táto téma pokračovať, pretože nebola uzavretá. O záveroch vás budeme informovať.                           xč

6. ročník :
Pripomínam naše rodičovské stretnutie v pondelok 10.3. o 16.00 hod. Teším sa na hojnú účasť.                   zb

http://ekonomika.etrend.sk/svet/waldorfska-skola-skutocne-ide-o-experiment-na-vasich-detoch-2.html
https://docs.google.com/forms/d/1GwoJyY-mk-HC9Xcy-hhDhFqhmMfTUVG6P7JTPJH5Iho/viewform



	In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
	Rok vydania: 12				                                                             dátum: 7.3.2014                                                 

