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Organizácia školy
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 týždenne na učiteľskej konferencii, na ktorej sa
rieši väčšina pedagogických otázok a iniciatív; či už voči individualitám žiakov,
tried, alebo celkovej koncepcii pedagogickej práce na škole.
Štruktúra konferencie v školskom roku
2008/2009:
15:00 – 15:30 organizačná časť
15:30 – 16:00 štúdium
16:00 – 16:10 prestávka
16:10 – 16:55 eurytmia
16:55 – 17:25 prestávka
17:25 – 18:25 pracovné skupiny
18:25 – 18:30 prestávka
18:30 – 19:00 dieťa
(pokračovanie na strane 2)

Na modelovaní v šiestom ročníku.
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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.
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Učitelia a niekoľkí ďalší spolupracovníci 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 (znížené a sociálne školné, platový systém a pod.). –
Artúr Takács (Milan Orlovský)
Oblasť práce s verejnosťou – vystupovanie za školu navonok, propagácia, práca s rodičmi a záujemcami o waldorfskú pedagogiku. – Marián Czére
(Slávka Šebová)
Oblasť bežného chodu školy – praktická realizácia rozhodnutí školy, hospodárstvo školy, administratíva, starostlivosť o nepedagogických zamestnancov školy. – Jana Baníková (Milan Orlovský, Blanka Nemčíková)

Kreslenie suchým pastelom v ôsmej triede.

Odpočinutie po duševnej práci
vôbec nespočíva v tom, aby sa
nič nerobilo, ale v tom, že sa
práca zmení.
K.D.Ušinskij

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.

Na vyučovaní v druhom ročníku.

Rada rodičov vznikla ako dobrovoľné zoskupenie rodičov, ktorí sa snažia svojim prístupom, podnetmi a skutkami
zveľaďovať a napĺňať „školský život“ našich detí.
Členovia rady rodičov (školský rok 2008/2009) :
Peter Heriban
Miloslav Mikula
Eňa Vargová
Tatiana Čunderlíková
Magda Jakšová
Anka Babincová
Zuzana Muchová
Rozpracované procesy RR:
Spolupráca s radami rodičov ostatných waldorfských škôl
Iniciatíva za zdravú výživu detí a bezpečné prostredie
Vydávanie školského časopisu
Detská knižnica
Poradný hlas pri otázkach znižovania školného pre jednotlivcov
Organizovanie prednášok, zbierok
Zistenie možností zapájania sa detí do rôznych školských Olympiád,
Organizovanie „našej” školskej súťaže – pracovný názov „Putovný pohár WŠ”
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Práca počas roka:
Nový prvý ročník si od decembra 2008 pripravoval učiteľ Práce
s drevom Ján Glemba. Pre rodičov budúcich prvákov pripravil predzápisové stretnutia, na ktorých ich oboznamoval s waldorfskou pedagogikou a odlišnosťami waldorfskej školy oproti škole klasickej.
Do prvého ročníka bolo zapísaných 17 žiakov.
Triedni učitelia riešili problematiku vyučovania hlavných predmetov od
7. ročníka vyššie. Našli sme učiteľov na vyučovanie biológie a chémie.
Počas celého roka učitelia pracovali vrámci pracovných skupín na nasledovných témach:
príprava 9. ročníka
prepracovanie učebných osnov
hodnotenie
koncepcia práce v školských klubech
Témy boli dotiahnuté, do budúceho školského roka zostáva pokračovanie pracovnej skupiny pre prepracovávanie učebných osnov.

Prváci v škole v prírode 2009.

Učiteľské kolégium v šk. roku 2008/2009

Personálne obsadenie v školskom roku 2008/2009:
Pedagogickí zamestnanci školy:
Triedny učiteľ 1.ročník: Alena Vitková
Vychovávateľ 1.ročník: Zuzana Bugárová
Triedny učiteľ 2.ročník: Zuzana Bajúsová
Vychovávateľ 2.ročník: Denisa Mátrayová
Triedny učiteľ 3.ročník: Alena Klčová
Vychovávateľ 3.ročník: Renáta Kubečková
Triedny učiteľ 4.ročník: Ivana Bartovičová
Triedny učiteľ 5.ročník: Dáša Czéreová
Triedny učiteľ 6.ročník: Marián Czére
Triedny učiteľ 7.ročník: Renáta Blaschke
Triedny učiteľ 8.ročník: Renáta Blaschke
Nemecký jazyk: Slávka Šebová, Pavel Hanuštiak
Anglický jazyk: Slavomír Lichvár, Alena Vitková
Ruský jazyk: Zuzana Bugárová
Eurytmia: Pavel Hanuštiak
Ručné práce: Tatiana Maťová
Práce s drevom: Ján Glemba, Peter Heriban
Hudobná výchova: Darina Maršovská
Výtvarná výchova: Gabriela Binderová
Náboženská výchova: Marek Vadrna
Matematika/fyzika: Michal Kľučka, Ľudmila Jakabová
Chémia/Biológia (Prírodopis): Katarína Badínková
Špeciálny pedagóg: Miroslava Heribanová
Školský psychológ: Gabriela Cviková
3

Bubnovačka u siedmakov.

Nepedagogickí zamestnanci školy:
Hospodár: Jana Baníková (Blanka Nemčíková)
Tajomníčka: Tatiana Jozefíková
Účtovníčka: Alena Rošková
Mzdy: Jana Baníková
Školník: Juraj Hickievič
Upratovanie: Erika Hickievičová, Eva Argalášová
Výdaj stravy: Tatiana Čunderlíková
Pomoc v kuchyni: Veronika Miklušová

Personálne zmeny počas roka:
Pedagogické:
Z pozície triednej učiteľky 3. ročníka odišla Zuzana Bajusová, do
triedy od februára 2009 nastúpila triedna učiteľka 7. ročníka.
7.ročník a súčasne 8. ročník viedla Renáta Blaschke.
Na materskú dovolenku po pol roku nastúpila vychovávateľka
3.ročníka Eva Anjelová. Do klubu k tretiakom nastúpila Renáta
Kubečková a do klubu k štvrtákom Simona Dluhošová.
Nepedagogické:
Začiatkom apríla 2009 z funkcie riaditeľky odstúpila Renáta
Blaschke a nastúpila Slávka Šebová.
Zmena nastala aj na pozícii hospodárky školy - odišla Jana Baníková, v máji nastúpila Blanka Nemčíková.
Od septembra 2008 sa koordinátorom nepedagogických procesov stal Milan Orlovský.
Po polroku zo školy odišiel aj školník Róbert Blaschke.

Kresba na čierny papier, ôsmy ročník

Počet učební a ich využitie:
9 kmeňových učební pre triedy 1.- 9. ročníka
1 učebňa jazykov
1 učebňa eurytmie
1 dielňa na ručné práce
1 priestor na prácu s drevom
1 terapeutická miestnosť na prácu s integrovanými žiakmi
telocvičňa, dve šatne, sprcháreň
jedáleň a výdajňa stravy
kancelária
zborovňa
šatne

Počet vymeškaných hodín:
1. ročník: 1122
2. ročník: 1843
3. ročník: 1033
4. ročník: 1060
5. ročník: 1397
6. ročník: 1495
7. ročník: 1917
8. ročník: 2189
Spolu: 12056
Priemer na žiaka: 74,88

Prehľad o počte žiakov v triedach:
Počet žiakov
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:

Z toho integrovaní

18
21
15
20
22
24
17
24
161

0
1
1
3
5
1
6
2
19

Piataci na olympiáde v rakúskom Schoenau.

Školský klub:
Počet oddelení:
Počet detí:

4
92

Školy v prírode:
Počet žiakov v škole v prírode:
Počet kalendárnych dní strávených v ŠVP: 987

139

Krúžky:
Počet krúžkov:
Zapísaní žiaci:
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Aby sa žiak učil dobre treba, aby sa učil rád. Aby sa
učil rád, je potrebné :
Aby to, čomu žiaka učíte, bolo zrozumiteľné a
zaujímavé.
Aby duševné sily žiaka boli v pomeroch
najvhodnejších
Lev Nikolajevič Tolstoj

54
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Projekty realizované školou:
Medzinárodná grécka olympiáda žiakov waldorfských škôl v Schönau, Rakúsko (5.ročník)
V rámci dlhoročného projektu starogréckej Olympiády pre žiakov 5. ročníkov získala bratislavská waldorfská škola
účastnícke ocenenie EUREGIO – Cena za inováciu 2009.

Projekt Cirkus Império v spoluprácii s WŠ v Schönau, Rakúsko (6. ročník)
Mladí cirkusanti, šiestaci sa predstavili v dvoch vystúpeniach – pre žiakov školy a v rámci Jánskej slávnosti. Nechýbali akrobati, žongléri, tanečnice, klauni, kúzelník či šermiari. Nácvik celého projektu trval asi pol roka… ale stál za to!

Pilotný projekt šírenia poznatkov o OZE na inštalovanom zariadení
v škole
Hlavným cieľom projektu je: Zlepšenie povedomia verejnosti, osobitne
mladej generácie, o zariadeniach na výrobu tepla a vykurovanie objektov na báze obnoviteľných zdrojov energie a o
princípoch trvaloudržateľného života. Projekt je
spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Podprojekt predstavuje modelové riešenie v oblasti konkrétneho praktického príkladu využitia obnoviteľných zdrojov energie a vytvorenie
jednej varianty výučby o možnostiach trvaloudržateľného rozvoja vo
všeobecno-vzdelávacej základnej škole.
Projekt Zelená škola
Jeho cieľom je nielen osloviť deti a pedagógov, ale aj zaviesť postupne do každodenného
chodu školy enviromentálne činnosti a správanie.
zahájenie zberu bateriek a prednáška deťom
triedenie papiera v škole
projekt „zdravá desiata“, zapojilo sa vyše 70% rodičov a žiakov
čistenie sídliska M. Kolónia s integrov. žiakmi 4. roč.
výlet pri jazere Kuchajda a rozhovory o význame vodných plôch v mestách
riešenia pubertálnych problémov siedmakov prostredníctvom príkladov z prírody.
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Pilotný projekt šírenia poznatkov o OZE na inštalovanom zariadení v škole
Hlavným cieľom projektu je: Zlepšenie povedomia verejnosti, osobitne mladej generácie, o zariadeniach na výrobu tepla a vykurovanie objektov na báze obnoviteľných
zdrojov energie a o princípoch trvaloudržateľného života. Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
Podprojekt predstavuje modelové riešenie v oblasti konkrétneho praktického príkladu využitia obnoviteľných
zdrojov energie a vytvorenie jednej varianty výučby
o možnostiach trvaloudržateľného rozvoja vo všeobecnovzdelávacej základnej škole.
Projekt revitalizácie objektu waldorfskej školy na rok
2009
september 2008:
V škole sme definitívne dospeli k rozhodnutiu – zveľadiť
areál školy, z dôvodov úspory energií a naplnenia podmienok voči vlastníkovi objektu.
november 2008:
Koordináciou projektu je poverený p. Orlovský.
január 2009:
Boli napísané a podané dva projekty, v rámci ktorých môžu byť použité finančné prostriedky na revitalizačný projekt.
Zároveň sme oslovili niekoľko slovenských a zahraničných
nadácií za účelom podpory konkrétneho projektu.
február 2009:
Rozbiehame konkrétne aktivity: jednania s dodávateľmi,
oceňovanie jednotlivých pracovných úkonov.
Na rodičovských stretnutiach koordinátor projektu informoval rodičom o zámeroch projektu.
marec 2009:
Rozbiehame kampaň na získanie finančných prostriedkov.
máj 2009:
Waldorfská škola získala na
účel revitalizácie finančnú
podporu od nadácie Software AG.
jún 2009:
S potešením Vám oznamujeme, že sme úspešne získali
podporu z Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu.
júl 2009:
V spolupráci s firmou Grieger sme vymenili okná v budove školy. V auguste budú vymenené hlavné a bočné vchodové dvere. Práce na revitalizácii školy koordinuje a stavebný dozor zabezpečuje p. Veselý.
júl – august 2009:
Prebieha zateplovanie plášťa budovy školy. Úpravu realizuje Thermosilit Slovakia s.r.o.

Projekt vzdelávania zamestnancov:

Súkromná základná škola waldorfská bola zapojená do
projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov.
Projekt zahŕňa nasledujúce vzdelávacie aktivity:
1. Vzdelávací program „Počítačové zručnosti“
2. Vzdelávací program „Anglický jazyk formou elearningu“
3. Vzdelávací program „Projektový manažment“
Projekt je súčasťou národného projektu č. XI v rámci JPD
Cieľ 3 s názvom „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností financovaného Európskym sociálnym fondom“.
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Činnosti jednotlivých ročníkov:
1. ročník
september 2008 výlet na ovčiu farmu v Rusovciach
Martinský lampiónový sprievod
6.12. 2008 Mikulášske škriatkovanie v Bibiane
január 2009 korčuľovanie v Avione
február – karneval
marec - vynášanie Moreny
máj - škola v prírode v Oščadnici
jún - výlet do ZOO Bratislava

2. ročník
2x bábkové divadlo (Princezná Kukulienka, Barón Prášil)
SND opereta (Tajomný kľúč)
divadlo Ľadová kráľovná
lampiónový sprievod
karneval
plavecký výcvik
Modrý a ružový svet
ukážka ľudových nástrojov
odovzdávanie 1. Knižiek vyrobených rodičmi
vynášanie Moreny
škola v prírode - Nemecká 22.-29.5.2009

3.ročník
škola v prírode - Račkova dolina 11.-22.5.2009 spojená
s návštevou skanzenu a starými remeslami
vyháňanie hadov – spoločenstvo Pecúch
Železná studnička – opekačka
pálenie Moreny
týždenne –čajovnička pre návštevníkov

4. ročník
Divadelné predstavenia:
3x BBD
1x činohra SND
Bibiana – Dom umenia pre deti
Predvianočná Bratislava - vianočné trhy, tvorivé dielne v Primaciálnom paláci
Korčuľovanie v Avione
Škola v prírode, Nemecká 22.-29.5.2009
Pytagoriáda (3 úspešní riešitelia v školskom kole)
Návšteva knižnice
Triedna opekačka pri príležitosti MDD
Výlet na Partizánsku lúku a Železnú studničku
Výlety na významné miesta v Bratislave a jej blízkom okolí
Bratislavský hrad, Slavín, Horský park
Sandberg, hrad Devín
Dóm sv. Martina, historické centrum
Návšteva Čitárne U červeného raka
Modrý kostolík, Primaciálny palác
Kramáre, Kamzík - televízna veža, Koliba
Petržalka, Sad J.Kráľa, mosty cez Dunaj
Návštevy v bytoch a domoch žiakov (v rámci výučby vlastivedy)
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5. ročník
27.september - príprava na mesačnú slávnosť
9.oktober - výlet na Železnú studienku
8.november - príprava žiakov na Martinskú mesačnú slávnosť
15.december - Hudobný koncert
Pytagoriáda – 2 úspešní riešitelia v školskom kole a 1 úspešná riešiteľka
v okresnom kole
13.december - príprava na Vianočnú mesačnú slávnosť
7.február - príprava na mesačnú slávnosť
12.marec - Vystúpenie hráča na ľudové nástroje - Očová
15.máj - Exkurzia v Zoo
21. -23. máj - Grécka olympiáda v Schonau
3.jún - Návšteva PPP - Poznaj sám seba
4.jún - návšteva knižnice
12.jún - zemepisná exkurzia
26.jún - výstava Šangri - la

„V úcte prijať,
s láskou vychovať,
v slobode prepustiť.“
Rudolf Steiner

6. ročník
október 2008: odohraté divadelné vystúpenie "Vtáci" (Aristofanes) v Divadlo
F7
november-december 2008: kurzy hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii
december 2008: Pytagoriáda – úspešný riešiteľ v školskom kole
február - jún 2009: projekt "Cirkus Império", nácvik detského cirkusu
marec 2009: tvorivé dielne so školskými psychologičkami na tému šikany
marec 2009: účasť na matematickej olympiáde 2009
máj 2009: škola v prírode - Chata pod Radzimom, Vyšný Slaná
máj 2009: hudobný výchovný koncert k témam rasizmu a xenofóbie, Dom
odborov, Bratislava
jún 2009: 2 odohraté vystúpenia (Vtáci) na medzinárodnom divadelnom festivale "Duhové divadlo" v Písku (Česká republika)
jún 2009: 2 odohraté cirkusové vystúpenia pre žiakov, rodičov
a návštevníkov waldorfskej školy.

7. ročník
muzikál Neberte nám princeznú
hudobná akadémia – Slovenská filharmónia, 3 koncerty vážnej hudby
návšteva hradného múzea
koncerty súvisiace s výukou – stredoveká hudba –
Martinský kostol
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8. ročník:
hudobná akadémia, 3 koncerty vážnej hudby
muzikál Mrázik
kino
tanečné divadlo Vták ohnivák
múzeum Hummela
múzeum dopravy
škola v prírode - Praha, Český raj,
Moravský kras

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
spolupráca s rodičmi na obraze školy v
rámci vytvorenej platformy
komunikácia s gestorom overovacieho
projektu, ECSWE
PR aktivity v súvislosti s projektom Revitalizácie

Proces – Personalistika:
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
profesionálny rast a vedenie zamestnancov
riešenie sporných prípadov

Proces - Denný chod:
hľadanie finančných prostriedkov na revitalizáciu školy
začiatok Revitalizácie budovy
rozbehnutie projektu Kotolňa
prerezanie a výrub suchých stromov

Počas letných prázdnin boli uskutočnené nasledovné práce:
- výmena starých okien za drevené okná
- zateplenie budovy
- zateplenie a zaizolovanie strechy
- renovácia svetlíka na streche
- oprava strechy telocvične a altánku
- dokončenie altánku
- prestavanie bývalej dielne ručných prác na prvácku triedu
(vybúranie priečok, oprava podlahy, vybrúsenie, umývadlo, nové elektorozvody, prechodová chodba, dvere a podlaha ...)
- montáž novej tabule do 9.triedy a zdvihnutie tabule v 8. triede.
- vypratanie bývalej šatne a jej prestavba na novú dielňu ručných prác
- vybúranie presklenných otvorov na chodbe pre umiestnenie skriniek
- vybúranie otvoru pre náradie v telocvični
- položenie nového kábla na prívod el. energie pre tepelné čerpadlo
- vyvŕtanie 4 studní pre tepelné čerpadlo a položenie základných armatúr
na studne
- odstránenie starých armatúr v rozvodni
- odstránenie suchých konárov z vysokých stromov na severnej časti
- terénne úpravy na ploche ihriska + príprava jazierka
- renovácia žľabov
- nové poličky a kryty radiátorov

Proces – Financie:
tvorba rozpočtu
systém poskytovaných zliav
zhodnotenie finančných možností pri
získavaní priestorov
príspevky v pedagogickom kolégiu, ohľadom finančných procesov v škole
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Finančný prehľad za rok 2008:
Počet tried (prepočítaný)

Kód
A
B
C
D
PRÍJMY
1
2
3
4

Sumár

Skutočnosť
2008
4 480 824
6 965 940
270 711
278 621

Názov
Školné + zápisné
Štátna dotácia
Dary
Ostatné
11 996 096
Fond personálny
Fond na prevádzku
Fond spotreby
Výdaje
Fond Investícií hnutelný
Fond Investícií nehnutelný
Interreg
Investície

Skutočnosť 2008
prenos z min roka
Príjmy
Výdaje
Investície
SALDO

Rozpočet
2009
5 074 700
7 552 157
320 000
205 000

Zmena
2009:2008
113,25%
108,42%
118,21%
73,58%

99,78%
7 505 701
2 156 585
1 061 670
10 723 956
914 985

Plnenie
2008
100,39%
100,77%
60,64%
139,31%
13 151
857
97,03%
108,55%
88,00%
98,13%
102,37%

109,63%
9 212 195
2 112 484
1 124 273
12 448 952
381 000

122,74%
97,96%
105,90%
116,09%
41,64%

336 189

80,04%

700 000

208,22%

1 251 173

95,23%

1 313 792
2 009

105,00%

Plnenie
2007
846 858
11 996 096
10 723 956
1 251 173

Rozpočet
2009
99,78%
98,13%
95,23%

20 966

www.ba.iwaldorf.sk
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Zmena
2009:2008
846 858
13 151 857
12 448 952
1 313 792
-610 887

109,63%
116,09%
105,00%

