
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: 14.11.2014                                                  
 

 

Štátny sviatok :  17.11.2014   

 

Oznam:  
Dielňa Da Vinci v pondelok 17.11.2014 sa nebude konať pre štátny sviatok. Náhradný termín si 

dohodneme vzájomne, ozvite sa mi mailom ktorý deň by Vám vyhovoval .           

peter.heriban@iwaldorf.sk 

 

Rada Rodičov, 19.11.2014 streda : 
 

15,30 - 16,30 hod: 

Stretnutie s pani Horákovou Hankou, zástupcom Montessori.  
"Som rodičom a členom Rady školy na Montessori škole v Bratislave. Viacerí rodičia momentálne 

cítime potrebu viac rozvinúť našu školskú komunitu, viac vtiahnuť rodičov do diania, prepojiť 

spoluprácu školy, rodičov a detí. Rada by som sa Vás spýtala na možnosť porozprávať sa o 

fungovaní Rodičovskej Rady na Waldorfskej škole." 

 

16,30 Rada Rodičov - témy: 
1. Ministerstvo školstva - informácie zo stretnutia s generálnou riaditeľkou (Šašinka, Mikulič) 

2. Strava - informácie so stretnutia s dodávateľom (Ježeková) 

Hľadanie riešenia aké lístky používať, aby nedochádzalo k zámenám orazených lístkov a aby bol 

systém prehľadný čo sa týka platieb, výdaja porcií, odhlasovania obedov... 

3. Kandidát do Mestskej školskej rady (Noščáková) 

4. Pracovná skupina: rodičia a triedni učitelia (Nitonová, Noščáková, Mikulič) 

Informácie zo stretnutia na témy: 

- kalendár akcií, rodičovských stretnutí, RR,  vzdelávania ...... zjednotiť informácie a naučiť sa ho 

používať aby nedochádzalo k prekrývaniu termínov 

- rodičovské stretnutia - účasť rodičov, témy rodičovských stretnutí, spolupráca rodičov a učiteľov  

v starostlivosti o školu a areál školy 

- komunikácia medzi školou a učiteľmi (či učiteľ, či rodič - ak mám problém ako postupovať,  

na koho sa obrátiť ...) 

5. Adresáre jednotlivých tried za ktoré budú zodpovední zástupcovia RR.  

Komunikácia (témy, návrhy, sťažnosti... rodičov a učiteľov) do RR a informácie z RR budú 

zabezpečovať priamo triede jej zástupcovia, ktorých si rodičia za danú triedu zvolili. 

6. Informácie zo stretnutia Waldorfská iniciatíva v DNV. (Šašinka, Mikulič, Sulík, Noščáková, 

Sekelová, Nitonová) 

7. RR a používanie programu COUNFULENCE 
 

Daniela Nitonová – za Radu rodičov 
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