
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: 17.10.2014 

Jesenné prázdniny: Od 30.10. –  31.10.2014
Nástup do školy:      3.11.2014

Platby škole:
Opätovne prosím rodičov, aby  zadávali pri platbách variabilné a špecifické symboly, nakoľko stále 
niekoľko rodičov tieto symboly nezadáva.
 
ŠS :  školné: 100   desiaty: 200   školský klub: 300 (platí pre 1. ročník).
VS : číslo zmluvy o štúdiu
Číslo účtu : 2400055034/8330   (školné a kluby) 
Číslo účtu : 2200472677/8330   (desiaty)      tj

Obedy – platby – lístky :
Vzhľadom k tomu, že neustále vznikajú nedorozumenia ohľadom obedových platieb a lístkov, 
upresňujeme informáciu z výdajne stravy :
Lístky za obedy pre 2. stupeň na mesiac november sa budú vydávať v kuchyni školy LEN na 
základe odovzdaného ústrižku zaplateného šeku alebo výpisu z banky v termíne od 27.- 29.10.2014.

    tč
Výdajňa stravy :
Keďže sa vyskytli ďalšie nejasnosti ohľadom stravy resp. výdajne, prosím rodičov, aby informovali 
svojich zástupcov z Rady rodičov o problémoch a podnetoch súvisiacich s výdajom.
Rada by som na najbližšej Rade rodičov mala priestor , kde si môžeme všetko vykomunikovať a 
kde Vás môžem aj ja informovať o problémoch, s ktorými sa denne stretávam.     tč 

Krúžok Da Vinci:
Krúžok Da Vinci začína každý  pondelok od 14:30 h, trvanie približne do 16:00 h. 
Poplatok za krúžok je 10,- Eur na mesiac (osobne na krúžku), výška poplatku bude znížená o 
hodnotu vzdelávacie poukazu, pokiaľ bol vzdelávací poukaz do určeného termínu odovzdaný škole. 
Otázky a podrobnosti prosím mailom na: peter.heriban@iwaldorf.sk.
Peter Heriban M.A., Dominik Dluhoš.

  
Rezivo na stavbu prístrešku :
Obraciame sa na rodičov o radu pri nákupe stavebného reziva. Ak má niekto známeho vo firme 
alebo na píle, ktorá sa týmto zaoberá a vie nám sprostredkovať kontakt, dajte nám vedieť. Jedná sa 
o rezivo na stavbu prístrešku na drevo, ktorý by mal vyrásť v rohu pozemku ako je prístrešok na pec 
tak, že sa existujúci prístrešok rozšíri smerom k plotu. Pod prístrešok sa presunie všetko drevo, 
ktoré leží pri garáži pod topoľmi.
Vizualizácia projektu, množstvá a rozmery sú k dispozícii v kancelárii školy. Kontaktujte nás na : 
spravca@iwaldorf.sk alebo 0918 194 074 - Dominik Dluhoš. 

Kôš nájdených vecí :
Prosíme rodičov, aby si do konca mesiaca pozreli kôš na chodbe pod nástenkou. 
Po tomto termíne budeme obsah koša vyprázdňovať my, keďže je úplne plný.                                  tj
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