
In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej    
 

Týždenník učiteľov, rodičov a priateľov waldorfskej školy v Bratislave 
Rok vydania: 13                                                               dátum: 13.3.2015                                                  
 

 

Veľkonočné prázdniny : od 2. – 7. 4.2015 

Nástup do školy :            8.4.2015 (streda) 

 

Veľkonočná slávnosť s bazárom : 

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočnú slávnosť, ktorá sa bude konať 21.3.2015 o 11.00 hod. 

Po úvodnom vystúpení žiakov pokračuje program tradičným veľkonočným bazárom, tvorivými 

dielničkami a samozrejme bude k dispozícii aj obľúbená cukráreň s občerstvením. 

Plagát - v prílohe informatória.                                                                       wš + rodičia VI. ročníka 

 

Podpora jazierka : 

Milí rodičia, pomaly prichádza jar, aj naša záhrada sa prebúdza, Radi by sme využili tento čas na 

dokončenie jazierka. Zatiaľ sme na Jánskej slávnosti  vyzbierali 560 eur, na Michaelskej slávnosti 

882 eur, na Vianočnej slávnosti 150 eur, spolu to bolo 1592 eur. Napísali sme ešte jeden projekt, v 

rámci ktorého možno získame ďalšie peniaze. Potrebujeme ešte 700 eur. 

Opäť pripravujeme dražbu na podporu jazierka v rámci veľkonočnej slávnosti, ale bude to tichá 

dražba, tzm. že obrazy a remeselné výrobky budú vystavené určitý čas a Vy si ich v kľude pozriete. 

Na papier, ktorý bude vedľa draženého predmetu napíšete Vaše meno a cenu, ktorá by mala byť 

buď vyššia ako vyvolávacia alebo taká istá. Na konci dražby si vyzdvihne obraz alebo výrobok ten, 

ktorý dá najvyššiu cenu. 

O mieste a dĺžke trvania dražby Vás budeme informovať. 

Ďakujeme za Vašu podporu.                                                                                                              tm 

     

I. ročník : 

V pondelok 16.3. o 16 h bude rodičovské stretnutie. Hlavnú tému som poslala mailom. Teším sa na 

vaše príspevky a spoločné hľadanie riešení.                                                                                       ib 

 

Dve percentá: 

Opäť je tu čas daňových priznaní. 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 7907,- EUR, ktoré sme použili na 

rekonštrukciu výdajne stravy a chlapčenského WC. 

 

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na zveľaďovanie a rozširovanie súčasných priestorov školy. 

 

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 

Ďakujeme.                                             wš 
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