
                                                         ŠTATÚT 

                Súkromnej základnej školy waldorfskej, Vihorlatská 10, Bratislava 

                                                        

                                                             Charakteristika 

SZŠW je plnoorganizovaná deväťročná základná škola. Poskytuje primárne a nižšie stredné 

vzdelanie v rámci legislatívneho systému SR. Základným vzdelávacím dokumentom školy sú 

Učebné osnovy waldorfskej školy. Škola sa hlási do svetového spoločenstva škôl 

waldorfského typu a bola jej udelená ochranná známka „Waldorfská škola“, ktorej majiteľom 

je Bund der Freien Waldorfschulen (Nemecko). 

 

                                                         Pedagogické kolégium 

Zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces v zmysle waldorfskej pedagogiky. Jeho členmi sú 

interní aj externí pedagogickí pracovníci, ktorých absolvovanie základného 3-ročného 

waldorfského vzdelávania oprávňuje učiť na primárnom aj nižšom strednom stupni ZŠ.  

Základným nástrojom pre ďalší rozvoj pedagogiky a pedagógov je pedagogická konferencia, 

ktorú organizuje pedagogické kolégium.  

 

                                                                  Samospráva 

 

SZŠW funguje ako samosprávna organizácia. Pedagogické kolégium otvára priestor pre 

iniciatívu jednotlivcom i pracovným skupinám, udeľuje im mandáty a určuje kompetencie 

v systéme majiteľstva procesov a úloh. Tento systém pravidelne aktualizuje.  

Orgány tvoriace samosprávu: 

Zriaďovateľ 

Zriaďuje školu v súlade s legislatívnymi podmienkami SR na základe príslušných rozhodnutí 

orgánov štátnej správy. 

Riaditeľ 

Zabezpečuje plnenie úloh a povinností vyplývajúcich zo zákonov SR. Riaditeľ školy je 

z pedagogického kolégia.  

 



Personálny tím 

Plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno – právnych vzťahov voči svojim 

zamestnancom. 

Strategická skupina 

Rieši strategické úlohy v súlade s víziou školy. Rešpektuje nastavený systém majiteľstva 

procesov a úloh a rozhoduje len v prípade nejasností. Aktualizuje štatút školy. Strategická 

skupina je zložená z poverených členov pedagogického kolégia. 

 

Hospodárska oblasť samosprávy: 

Koordinátor denného chodu 

Má na starosti denný chod školy, finančné hospodárenie a zostavuje rozpočet. 

S pedagogickým kolégiom sa spolupodieľa na organizačnej konferencii.  

Finančná platforma 

Pripomienkuje a schvaľuje rozpočet školy, výšku školného a veľké investície školy. Jej členmi 

sú koordinátor, zástupcovia z personálneho tímu, strategickej skupiny a zástupcovia rodičov. 

Finančná skupina sa stretáva na pôde strategickej skupiny, ktorá ju aj zvoláva.  

 

Škola môže poskytnúť dary alebo príspevky určené na rozvoj iniciatív vo waldorfskej 

pedagogike.  

 

Poradné a iniciatívne orgány: 

Rada školy  

Je to komunikačná platforma zložená zo zástupcov školy, zriaďovateľa a rodičov. 

Pripomienkuje rozpočet, výber riaditeľa a štatút školy. 

Rada rodičov 

Je zložená zo zástupcov rodičov z každého ročníka, ktorí tlmočia pripomienky a požiadavky 

všetkých rodičov svojej triedy k danej téme a RR o nich následne informuje kolégium. Koná 

v súlade so štatútom školy.  
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