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Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy waldorfskej je zdruţenie Výchova k slobode.
Adresa zriaďovateľa:
Výchova k slobode o.z.
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava
IČO: 36061042
bankové spojenie:
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Dlhodobý plán školy
Úroveň dlhodobých cieľov školy, ktoré sa odvíjajú od základného poslania sú nasledujúce:
Zriadiť a prevádzkovať jednotnú organizáciu waldorfského typu, ktorá poskytne výchovu a
vzdelanie pre deti od 3 do 18 rokov, t.j. materskú školu, základnú školu a strednú školu.
Vybudovať stabilnú a dôveryhodnú školskú inštitúciu, ktorá významným spôsobom obohatí
slovenský pedagogický rámec a prispeje k jeho väčšej diferenciácii v zmysle práva rodiča na
voľbu pedagogického prístupu pre svoje dieťa.
Škola je pedagogická inštitúcia a tým je určená jej prednostná úloha. Je to výchova a
vzdelávanie detí, ktoré jej boli ich zverené rodičmi. Za napĺňanie tejto úlohy preberá
zodpovednosť kolégium pedagógov školy; ďalej Pedagogické kolégium.

Členovia kolégia sa stretávajú raz týţdenne na učiteľskej konferencii, na ktorej sa rieši
väčšina pedagogických otázok a iniciatív; či uţ voči individualitám ţiakov, tried, alebo
celkovej koncepcii pedagogickej práce na škole. Program stretnutí Pedagogického kolégia je
rozdelený do troch častí:
Štúdium literatúry , Umenie, Téma, Rozhovory o dieťati , Organizačná časť konferencie
Učitelia, ktorí školu zaloţili, a niekoľkí ďalší spolupracovníci z radov rodičov pracujú v tzv.
Právnej rade školy. Tá stanovuje základný rámec pravidiel, ktoré v škole pôsobia a ktoré
vychádzajú z kontextu waldorfskej školy všeobecne. Navyše završuje niektoré základné
rozhodovacie procesy v škole, ako je rozpočet školy alebo platový systém.
Na úrovni Právnej rady boli charakterizované procesy, ktoré pokrývajú zásadné oblasti práce
školy, kde ich majiteľ (alebo majitelia) majú po jasnom obsahovom určení zodpovednosť a
rozhodovacie právomoci v danej oblasti. Ako základné procesy boli stanovené:






Oblasť personálnej práce školy – prijímanie a prepúšťanie zamestnancov,
profesionálny rast a vedenie zamestnancov. - Alena Klčová, Renáta Blaschke
Oblasť finančníctva – zostavovanie návrhu rozpočtu, rozhodovanie vo finančných
otázkach počas rozpočtového obdobia, tvorba návrhov základných finančných
procedúr (zníţené a sociálne školné, platový systém a pod.). – Artúr Takács
Oblasť práce s verejnosťou – vystupovanie za školu navonok, propagácia, práca
s rodičmi a záujemcami o waldorfskú pedagogiku. – Marián Czére
Oblasť bežného chodu školy – praktická realizácia rozhodnutí školy, hospodárstvo
školy, administratíva, starostlivosť o nepedagogických zamestnancov školy. – Jana
Baníková

Rada rodičov aktívne pracuje na waldorfskej škole. Pomáha zabezpečovať oraganizačný
chod školy, rieši stravu detí a pitný reţim, organizuje brigády, karneval, Vianočný
a Veľkonočný bazár. Jej ďalšie aktivity sú spomenuté v procesoch školy, hlavne v procese
Denný chod.
Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave je od svojho vzniku v roku 2001 v procese
overovania voči Ministerstvu školstva SR. Gestorom overovaného projektu učebného plánu je
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta v Bratislave. Projekt je schválený
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky listom č. 4433/2000–45 o projekte pokusného
overovania organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu.
Personálne obsadenie:
Pedagogickí pracovníci:
1.ročník triedna učiteľka Zuzana Bajusová, vychovávateľka v klube Denisa Mátrayová
2.ročník triedna učiteľka Zuzana Bajusová, vychovávateľka v klube Eva Anjelová
3.ročník triedna učiteľka Ivana Bartovičová, vychovávateľka v klube Alena Vitková
4.ročník triedna učiteľka Dáša Bročková, vychovávateľka v klube Renát Kubečková
5.ročník triedny učiteľ Marián Czére
7.ročník triedna učiteľka Renáta Blaschke
Učitelia odborných predmeto
Slávka Šebová – NJ
Slavomír Lichvár – AJ
Pavel Hanuštiak – eurytmia

Gabika Binderová – výtvarná výchova, ručné práce, odišla v 2. polroku
Ján Glemba – práce s drevom, prevzal Vv za Binderovú
Tatiana Maťová – ručné práce šitie,
Miroslava Heribanová – špeciálna pedagogička
Gabika Cviková – psychologička
Dionýz Roth – náboţenská výchova
Vzdelávanie vo WP v Prahe si začali robiť Mátrayová, Kubečková, Maťová.
V 2. ročníku toho istého vzdelávania bol Lichvár.
Na ročný študijný pobyt do Švajčiarska odišla Pálešová.
Nepedagogickí pracovníci:
V kancelárii – 2
Mzdová účtovníčka – 1
Upratovanie – 1
Školník – 1
Výdajňa stravy – 1
Pomocné sily v kuchyni – 1 (zastupovanie – 2)
Nový prvý ročník si od novembra 2007 pripravovala vychovávateľka z 3. ročníka Alena
Vitková. Raz do mesiaca pripravila pre rodičov budúcich prvákov predzápisové stretnutia, na
ktorých ich oboznamovala s waldorfskou pedagogikou a odlišnosťami waldorfskej školy
oproti škole klasickej.
Triedni učitelia riešili problematiku vyučovania hlavných predmetov od 7. ročníka vyššie.
Našli sme odborníkov na vyučovanie matematiky a fyziky, biológie a chémie do nového 8.
ročníka.
Počet učební a ich využitie:
7 kmeňových učební pre triedy 1.- 7. ročníka
1 učebňa na delenie jazykov, ktorá je popoludní učebňou pre ŠKD
1 učebňa na vyučovanie eurytmie
1 dielňa na ručné práce – nový priestor bytu
1 priestor na prácu s drevom – nevyhovujúci
1 terapeutická miestnosť na prácu s integrovanými ţiakmi
telocvičňa, dve šatne, sprcháreň
jedáleň a výdajňa stravy
kancelária
zborovňa
šatne
Akcie školy
- návšteva hradu Devín, Bratislavského hradu
- návšteva prírodovedného múzea, múzea dopravy
- výstava Tesla
- Školy v prírode – Kľačno, Patrovec, Račkova dolina, Radzim – všetky školy
v prírode sú ladené s ekologickými a environmentálnymi témami: poznávanie
a praktické oboznamovanie sa so starými remeslami, spoznávanie rôznych druhov
našich pohorí
- školské mesačné slávnosti – Jánska slávnosť ladená environmentálne: čistenie areálu
a okolia školy, poznávanie prírodných ţivlov

-

-

triedne besiedky
triedne opekačky a grilovačky, stretnutia rodičov, detí a učiteľov na rôznych
športových a kultúrnych akciách
návštevy Bibiany, MC Hojdana
karneval detí a dospelých
Martinský lampiónový sprievod
návštevy divadelných predstavení, muzikálov, koncertov
výlet 1. a 2. ročníka na farmu – poznávanie ţivota zvierat na farme, dojenie, čistenie,
vynášanie hnoja – ţiaci mohli všetko skúsiť a spoznať odkiaľ sa berie vlna, s ktorou
pracujú v škole
zber ovocia v školskej záhrade, spracovanie na kompóty a šťavy v školskej jedálni
epocha zrna v 4. ročníku – zoranie pôdy, zasiatie obilia, ţatva, vymlátenie, zomletie
zrna, pečenie chleba
návšteva tvorivých dielní
ţiaci pracovali na úprave vstupnej cesty do školy, vybudovali skalku a kvetinovú
záhradku
pracovné stretnutie s Andreasom Gajdošom z Maďarska k hudobnej výchove
pracovné stretnutie s p. Erlich z Nemecka k eurytmii
pracovné stretnutie s Pär Ahlbomom k pohybovým cvičeniam v intuitívnej
pedagogike
predzápisové stretnutia s rodičmi, zápis
šitia s rodičmi
prednáškové akcie v zahraničí
spolupráca s o.z. muskulárnych distrofikov
divadelné predstavenie 5. ročníka – Aristofanes Vtáci
olympiáda v Schoenau
návštevy mentorov
pravidelné rodičovské stretnutia s triednymi učiteľmi a odbornými učiteľmi
konzultácie triednych učiteľov s rodičmi
škola sa zapojila do projektu Zelená škola, začali sme v triedach triediť odpad (papier,
plasty, sklo,

Proces - Vystupovanie navonok:
- prezentácia školy v médiách
- realizácia otvorených hodín pre záujemcov
- správa internetovej stránky iwaldorf.sk
- konzultácie s rodičmi a záujemcami o waldorfskú pedagogiku, krízový
manaţment
- spolupráca s rodičmi na obraze školy v rámci vytvorenej platformy
- komunikácia s gestorom overovacieho projektu, ECSWE,
Proces – Denný chod
Dokončenie systému archivácie dokumentov a CD
+ splnené
Pokračovanie vo výmene radiátorov
– čiastočne , len nevyhnutné opravy
Pokračovanie v opravách elektroinštalácií
+ splnené
Architektonický projekt školy
+ splnené

projekt prístavby (nadstavby) , vybavenie stavebného povolenia a hľadanie finančných prostriedkov
na budúcu výstavbu
- presunuté do nasl. šk roka
z toho vyplývajúce: vybudovanie nových vstupných dverí
- presunuté do nasl. šk. roka
Zlepšenie čistoty a bezpečnosti školy a areálu:
vstupné rošty, otvárací systém na magnetický kľúč
- presunuté do nasl. šk. roka z finančných dôvodov
zlepšenie systému prezúvania detí a rodičov pri vstupe do školy, reorganizácia šatní, zlepšenie
systému upratovania školy a vonkajších priestorov, separovaný zber v triedach aj mimo tried.
+ splnené
Zasypanie jamy po skleníku a vyrovnanie terénu
+ splnené
Prerezanie a výrub suchých stromov
čiastočne
Oprava príjazdovej cesty do dvora
+ splnené, vďaka pomoci MČ Nové Mesto, ktorá nám cestu zdarma opravila
Vyriešenie nedostatočného osvetlenia areálu a prístup. chodníka v spolupráci s MČ NM
Ţiadosti podané – v riešení
Vybudovanie nového oplotenia areálu - zvýšenie plota zo strany ihriska
- presunuté do nasl. šk. roka z finančných dôvodov
Osadenie chýbajúcich gumených líšt na podlahové krytiny v škole
+ splnené
Realizácia projektu ozdravenia záhrady - výrub a prerezanie, dosadenie stromov a kríkov v
spolupráci s odborníkmi
+ splnené čiastočne, výsadba vykonaná svojpomocne z finančných dôvodov
registrácia N.O., vybavenie ţivností Oprávnenia na iné činnosti súvisiace so zameraním školy
Registrácia výdajne stravy za účelom získania financií na túto činnosť
proces zo strany úradov zamietnutý
Projekt Pitný režim v škole (zdravé čaje)
zdravá strava – Projekty realizované v spolupráci s Radou rodičov –od r.2008 pitný režim
všetkých žiakov, výroba zdravých desiat vo vlastnej výdajni - prihlásených viac ako polovica
žiakov
Vypracovaný projekt ekologickej stability areálu školy
Vypracovaný odborný posudok - kanalizácia
Vypracovaný nový znalecký posudok a geometrický plán pozemku
Vypracovaný projekt k ţiadosti o nenávratný fin. príspevok z fondov EU
Dôkladné prečistenie kanalizácie a biologické ošetrenie - nasadenie živých baktérií do všetkých
odpadov.
Zavedenie používania ekologických čistiacich prostriedkov v bežnej prevádzke školy.(Sonet)
Nákup a montáţ profesionálnych dávkovačov mydla a papiera do všetkých sociálnych zariadení
v škole
S magistrátom a MČ Nové Mesto doriešená úprava dopravného značenia prechodov pre chodcov
v okolí školy
Prebehla inšpekcia poţiarnej ochrany - škola si plní povinnosti v tejto oblasti dobre.
Pokračovanie v nákupe pomôcok pre vyššie ročníky:
Nákup stolárskych ponkov do dielne
Nákup a montáţ telocvičného náradia a ochranných sietí na okná v telocvični
Nákup nových stoličiek a ďalšieho vybavenia do školskej jedálne
Nákup kancelárskeho nábytku

Nákup nových ţiackych lavíc, stoličiek, šatňových skriniek
Policový systém v troch miestnostiach
Nákup laboratórnej techniky a učebných pomôcok chémia, fyzika, zemepis, hudobná výchova,
pracovné vyučovanie, prírodopis, cudzie jazyky, telesná výchova
Stavebné úpravy:
Nové rozvody vody a ohrievače vody v zborovni a miestnosti pre upratovačku
Rekonštrukcia triedy pre 8. ročník – chemická učebňa
Vytvorenie novej jazykovej učebne
Kompletná rekonštrukcia bleskozvodov
Generálna oprava hlavného kotla a rozvodov v kotolni
Generálna oprava a nastavenie regulačnej stanice plynu
Mnoţstvo opráv svietidiel a elektroinštalácie, rozvodov vody, čistenie kanalizácie, maľovanie
väčšiny priestorov, opravy ostatných zariadení – stará budova
Dary: 2 multifunkčné kancelárske stroje v hodnote 30.000,- trezor v hodnote 15.000,-, ING - 4 PC
a 4 monitory v hodnote 20.000.-, nadácia Danubiana – príspevok na prácu s integrovanými ţiakmi
120.000.-, Free Citizens Asotiation – nenávratný príspevok 11.000.- na olympiádu ţiakov
Významnejšie výdavky podľa ďalších faktúr – iné ako DCH - len ak by sa zabudlo:
Absolvované školenia a spolupráca s OZ Kvapka – 18.900.- lektorské sluţby
Kurz prvej pomoci – kvalifikovaný zdravotník, 20.000.Preklady metodických materialov z NJ a AJ 95.000.Tlač kalendárov – propagácia (14.000.-)
Školenie v oblasti komunikácie (34.000.-)
+ mnoţstvo výletov a podujatí – aj do zahr. (45.000.-)

Proces financie
- príprava rozpočtu 12/2007
- zhodnotenie systému poskytovaných zliav 3/2008
- zhodnotenie finančných moţností pri získavaní priestorov - podľa aktuálnych poţiadaviek
skupiny budova
- spracovanie oblastí pre evaluáciu 11/2007
- 4-5 príspevkov v pedagogickom kolégiu, ohľadne finančných procesov v škole
- zhodnotenie platového systému
Hospodárenie za rok 2007 a rozpočet na rok 2008

Kód

Rozpočet Rozpočet Skutočnosť
2007
2007
2007

Názov

Plnenie Rozpočet
2007
2008

Zmena
2008:2007

A

Školné + zápisné

3 688 200

3 839 554

104,10%

4 463 200

116,24%

B

Štátna dotácia

5 654 000

6 369 470

112,65%

6 913 000

108,53%

C

Dary

100 000

405 941

405,94%

446 432

109,97%

D

Ostatné

750 000
10 192
200

-43 528

-5,80%

200 000

-459,47%

10 571 437

103,72%

12 022 632

113,73%

1

Fond personálny

6 364 564

6 305 949

99,08%

7 735 738

122,67%

2

Fond na prevádzku

1 634 450

1 665 941

101,93%

1 986 642

119,25%

3

Fond spotreby

964 363

881 909

91,45%

1 206 418

136,80%

8 963 377

8 853 799

98,78%

10 928 798

123,44%

1 021 818

869 333

85,08%

893 792

102,81%

705 000

294 215

41,73%

420 000

142,75%

1 726 818

1 163 548

67,38%

1 313 792

112,91%

PRÍJMY

Výdaje
4

Fond Investícií hnutelný
Fond Investícií
nehnutelný
Interreg
Investície

Sumár
prenos z min roka

Rozpočet Rozpočet Skutočnosť
2007
2007
2007

Plnenie
2007

Rozpočet
2008

Zmena
2008:2007

655 524

846 858

Príjmy

10 192 200

10 571 437

103,72%

12 022 632

113,73%

Výdaje

8 963 377

8 853 799

98,78%

10 928 798

123,44%

Investície

1 726 818

1 163 548

67,38%

1 313 792

112,91%

-497 995

554 091

SALDO

846 858

-219 957

