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Stretnutie Rady rodičov :
Dňa 18. 9. 2013 o 16.30 sa v jedálni školy začína prvé stretnutie Rady rodičov. Presný program bude 
zverejnený budúci týždeň. Okrem zvolených zástupcov tried sa stretnutí môže zúčastniť každý rodič.        

Program:
1.  Termíny RR / Daniela Nitonová
2.  Vyhodnotenie úloh RR za rok 2012/2013, prenos úloh do nového školského roka 2013/2014 
     /Daniela Nitonová
3.  Databáza členov RR / Daniela Nitonová
4.  Voľba hovorcu RR na další rok ako aj jeho funkcie (zvolávanie rady, vystupovanie v mene RR) otázky 
jeho kompetencí a jeho zastupovania / David Sulík
5.  Kluby - neskoré príchody rodičov pre deti, štvrtkový skrátený klub / Alena Klčová
6.  Parkovanie - návrhy rodičov k parkovaniu v Mierovej kolónii / Xénia Činčurová
7.  PR agentúra - ich činnosť od júna do polovice septembra. / Xénia Činčurová
8.  Experimentálne overovanie - aktuálny stav / Xénia Činčurová
9.  Hygiena kuchyňa - reálny a relevant audit report od hygieničky ohľadom našej kuchyne. / Mojo 
Lieskovský,
10. Stravovanie vo WŠ / rodičia 3. ročníka: pani Kušíková, Piršelová, Ďurišová
11. Finančná rada / Slávka Šebová
12. Zvýhodnené školné - informácie o aktuálnom stave / Daniela Nitonová, Hanka Červenáková
13. Iné - podľa potreby.    xč

Správcovská skupina:
Tento týždeň sa správcovská skupina venovala novému nastaveniu pravidiel vo finančnej oblasti, ktoré boli 
interne zavedené pre všetkých zamestnancov školy od dnešného dňa, čo má pomôcť spravovať túto oblasť 
precízne a transparentne. V pondelok sa uskutoční aj stretnutie finančnej skupiny, kde sa pripraví návrh 
finančného riadenia školy.    xč

Vzdelávacie poukazy:
Žiaci tieto dni dostali do tašiek vzdelávacie poukazy.
Termín na ich odovzdanie je do 25. septembra.
Pokiaľ Vaše dieťa bude navštevovať krúžok na našej  škole,  môžete odovzdaním vzdelávacieho poukazu 
podporiť toto záujmové vzdelávanie.
Na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu môžete napísať, aký krúžok podporujete.
Pokiaľ nemáte možnosť podporiť žiaden krúžok, môžete poukaz odovzdať aj do iných školských zariadení.

Pripravované krúžky v škole:
1. Výtvarný ateliér / G. Binderová
2. Da Vinciho dielňa / M. Okuliarová, D.Dluhoš
3. Krúžok ruského jazyka / R.Kubečková
4. Aikido / M.Klučka

Máme ponuku ešte ďalších krúžkov, ak sa dohodne spolupráca s nimi, budeme Vás priebežne informovať.
O fungovaní konkrétnych krúžkov Vás budú postupne informovať jednotliví učitelia.
Podmienky prihlásenia na výtvarný ateliér boli oznámené samostatným mailom. 
Záujem o krúžok ruského jazyka treba hlásiť p.učiteľke Kubečkovej.                                                            wš



Krúžok - Da Vinciho dielňa :
Od októbra začne opäť krúžok - Da Vinciho dieľňa. Budeme pracovať s prírodnými materiálmi.  Chystáme 
sa s deťmi robiť šarkany, drevené herbáre, malé vodné mlyny, jednoduché hračky z dreva, vlnené loptičky, 
mušľové ozdoby a uvidíme, čím nás ešte inšpirujú deti :-). Krúžok je vhodný pre deti od 9. roku. 
Maximálny počet prihlásených môže byť 12. 
Cena krúžku: 12,- € na pol roka. 
Ak sa odovzdá škole vzdelávací poukaz na tento konkrétny krúžok , cena krúžku bude 10,- €. 
V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto adresách: 
miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk,  dominik.dluhos@iwaldorf.sk.

 Tešíme sa na nové tvorenie s deťmi!          mo,dd

Pripomíname :

Cvičenie jógy v škole :
Ponúkame učiteľom, rodičom detí a priateľom WŠ cvičenia jógy v eurytmickej miestnosti každý utorok 
od 16.00 – 17.00 hod vo forme trojmesačného kurzu od 10.9. - do 9.12.2013.
Prihlasovať sa môžete mailom na : jogah@azet.sk alebo telefonicky na 0905883190, 0905273585. 
Viac informácii sa dozviete na internetovej stránke : www.jogah.sk
                                                                                                                                      Danica a Ivo Ondrušovci

   
Trojročný vzdelávací kurz :

V sobotu, 14.9.2013 od 10.hod sa uskutoční  orientačné stretnutie pred zahájením waldorfského 
vzdelávacieho seminára pre učiteľov a rodičov. Záujemcov srdečne pozývame.                                           mc

Iniciatíva Wzdelávanie v spolupráci s rakúskym Centrom pre kultúru a pedagogiku a s APSWŠ otvára  v 
tomto roku  trojročný kurz pre pedagógov, ale aj rodičov, či iných záujemcov o waldorfskú pedagogiku. 
Témy sú postavené tak, aby zodpovedali najrôznejšie otázky, ktoré kladie súčasná doba na pedagogiku. Preto 
sa záujemci v 1. ročníku stretnú s vývinovou psychológiou dieťaťa, s pohľadmi na vývoj vedomia človeka, s 
mýtmi a rozprávkami, ako aj so znameniami času a ich významom pre vzdelávanie. Prakticky si zažijú 
zmysly človeka, ale aj základy metodiky waldorfskej pedagogiky.
Úvodné stretnutie je 14. 9. 2013 od 10 do 13. hodiny v Súkromnej základnej škole waldorfskej. Od októbra 
do júna budu prebiehať víkendové kurzy raz za mesiac. Prihlášky na vzdelávanie, príp. žiadosti o bližšie 
informácie  na adrese: marian.czere@gmail.com. 
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