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Testovanie deviatakov:
V stredu, 12.3. 2014 prebehlo Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka. Oficiálne výsledky vám 
oznámime hneď po uverejnení. Deviatakom gratulujeme a  všetkým, ktorí sa na výsledku a organizácii dňa 
podieľali, ďakujeme.                                                                                                                                      Pgk

Prezentácia projektov :
Milí rodičia, včera 13.3.2014 sa v Dome kultúry na Vajnorskej ulici konala prezentácia projektov vrámci 
Participatívneho rozpočtu mestskej časti Nové Mesto.

Participatívny rozpočet je mechanizmus, pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na 
rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov. 
Na projekty PR BANM 2014 bolo pôvodne vyčlenených 20 000 eur, neskôr znížené na 15 000 eur.

Za našu školu boli prihlásené dva projekty Škola dokorán a Gaudího dielnička, ktoré pripravili a 
odprezentovali Ľubica Noščáková a Gabika Binderová. 

Viac informácií k projektom nájdete:
http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/3038219

Verejné zvažovanie o projektoch sa  uskutoční 27.3.2014, rozhodovanie a hlasovanie v dňoch 24.-28.3.2014.
Pevne veríme, že s našimi projektami uspejeme.

Ďakujeme dievčatám za spracovanie a prezentáciu projektov a takisto ďakujeme všetkým tým, ktorí ich boli 
podporiť.     sš

Rada rodičov :
V prílohe Vám posielame zápisnicu z Rady rodičov z 19.2.2014.    

2% daň z príjmov :
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 7500 EUR, ktoré sme použili na - vytvorenie 
špeciálnej triedy a na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na rekonštrukčné práce v budove školy.
Viac informácii nájdete na našej stránke: www.waldorfskaskola.sk
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

Srdečne ďakujeme.    wš
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