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: 11

dátum: 18.01.2013

Projekt školy: „Postavme si z hliny dom“:
Vážení rodičia a priaznivci, naša škola sa uchádza v grantovom programe Zelenej školy „Pomáhame vyrásť“
o finančný príspevok na stavbu malého slameno – hlineného domčeka v našej záhrade. Spolu s rodičmi ho
vybudujú naši tretiaci, ktorý sa tento rok venujú téme „tradičné remeslá“. Naša škola je vybraná medzi
ďalšími 17 školami. Peniaze obdrží prvých 10 škôl, ktoré získajú najviac hlasov.
K tomu, aby sme tento príspevok (500,-€) mohli získať potrebujeme, aby za náš projekt hlasovalo na web
stránke IKEA čo najviac ľudí. Ak nám teda chcete pomôcť, kliknite na link:
www.spolusvami.sk/hlasovanie.php a hlasujte za projekt „POSTAVME SI Z HLINY DOM“. Hlasovať
možno do 17.2.2013 a podmienkou je, že ste držiteľom klubovej karty „IKEA FAMILY “. Ak ste nie
držiteľom tejto karty, môžete sa ním stať vyplnením formuláru na stránke Ikea. Potom už len stačí kliknúť na
projekt našej školy a v okienku zadať svoj mail a číslo svojej Ikea family karty.
O výhodách členstva sa môžete dočítať na webovej stránke :
http://www.ikea.com/ms/sk_SK/ikea_family/about_ikea_family.html

Ďakujeme za Vašu pomoc.
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Deň otvorených dverí :
Pripomíname, že v pondelok 21.1.2013 bude na našej škole prebiehať deň otvorených dverí.
Čas: od 8.15 do 12.30 hod. V prílohe vám posielame leták.
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Zápis do 1.ročníka :
Zápis do 1.ročníka sa uskutoční 31.1. - 2.2.2013. Bližšie informácie o zápise sa dozviete na stránke našej
školy: http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/caka-vas-zapis-do-waldorfskej-skoly
Detský karneval :
Dňa 31.1. 2013 (štvrtok ) bude v škole prebiehať detský karneval.
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Dospelácky karneval:
Každoročne sa u nás na škole koná aj karneval pre dospelých. Je určený pre rodičov, učiteľov i priateľov
školy. Jeho hlavnou myšlienkou je spoločné strávenie času bez detí, bližšie zoznámenie sa, spoločná zábava.
V tomto roku robíme prieskum na vyhovujúci termín karnevalu. Návrhy sú : 9.2. a 16.2. (soboty).
Pokiaľ by ste mali záujem sa karnevalu zúčastniť, pošlite termín , ktorý vám viac vyhovuje do 21.1.2013
(pondelok večer). Prispôsobi sa potom väčšine. Oznámenia môžete zasielať na mailovú adresu :
andrea.harcegova@mail.com
Rada rodičov
II. ročník :
Dňa 21.1. o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské stretnutie 2. ročníka.
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Vzťahy s verejnosťou – správa :
Milí rodičia,
radi by sme Vás informovali o dianí v oblasti Vzťahy s verejnosťou. Kolégium učiteľov teraz pracuje na
úprave školského vzdelávacieho programu vzhľadom na reformné učebné osnovy. Výstupom bude aj
webová informácia o rozdielnostiach (špecifikách našej školy) a ich zdôvodnenie. Do konca školského roku
musíme predložiť ministerstvu všetky školské dokumenty. Škola sa bude posudzovať podľa Testovaní 9 a
hodnotiacej správy Štátneho pedagogického ústavu. Naša gestorka z tohto ústavu, pani Bagálová, pravidelne
s metodikmi predmetov navštevuje naše vyučovanie a zatiaľ máme od nich priaznivé výročné správy. Aj
počas Dňa otvorených dverí v pondelok budú na vyučovaní. Pozvali sme osobne aj ľudí z ministerstva,
vrátane pána ministra, a médiá. Pri príležitosti tejto udalosti sme v spolupráci s naším rodičom - grafikom
pánom Struňákom - pripravili aj informačný leták, ktorý nájdete v prílohe. Zároveň v spolupráci s PR
agentúrou pripravujeme na apríl veľkú odbornú konferenciu o našej pedagogike s účasťou zahraničných
hostí. Jej koncepciu ešte len zvažujeme a následne budeme Radu rodičov o nej informovať. Zároveň
pracujeme na reprezentatívnej brožúrke školy a hľadaní dlhodobého sponzora školy.

Pred Vianocami sme podali na ministerstvo tretiu verziu školského vzdelávacieho programu pre strednú
školu a čakáme na jej zhodnotenie. Zároveň máme od pána generálneho riaditeľa ministerstva školstva (bol
u nás na návšteve) informáciu, že kým nebude vyhodnotená a uzavretá zakladná škola, stredná nebude môcť
vzniknúť. Ale keď bude schválená základná škola, otvorí sa cesta aj pre waldorské škôlky a strednú školu.
Webovú stránku stále dotvárame, postupne napĺňame obsahom, preto keď máte nejaké pripomienky, návrhy
na jej vylepšenie, privítame ich. Môžete ich poslať na môj mail: xenia.cincurova@iwaldorf.sk Výrazne sme
rozbehli aj facebookovú komunikáciu, v ktorej nám môžete aj Vy veľmi pomôcť.
Na jesennej Rade rodičov skupina žiakov školy prišla s prosbou o sponzoring futbalového ihriska - o jeho
povrchovú úpravu s cieľom predchádzať úrazom detí na asfaltovej ploche. Zistili sme, že technicky je možné
tam položiť umelý trávnik. Stále nemáme ani čiastkovú ponuku. Ide o plochu 233 m štvorcových, čo
vychádza približne na 5400 eur. Futbalové ihrisko hojne využívajú deti zo všetkých ročníkov, vrátane
dievčat, takže aj forma kolektívnej zbierky je vítaná.
Radi by sme sa na Vás opätovne obrátili s prosbou o informáciu o tom, v akej firme pracujete. Tieto
informácie nám umožňujú pri rôznych nákupoch a hľadaniach služieb prednostne osloviť Vás a Vaše firmy.
Zároveň uvažujeme aj o vzájomnom zdieľaní týchto informácií medzi všetkými rodičmi. Môžete poslať aj
mailom na adresu správcu školy: peter.kubinec@iwaldorf.sk
Xénia Činčurová
Straty a nálezy :
Milí rodičia, prosíme vás o pomoc pri pátraní po zmiznutých husliach. V utorok počas vyučovania zmizlo zo
štvrtej triedy čierne púzdro s husľami. Jedna štvrtáčka si ho ako obvykle odložila na zem k tabuli. V ten deň
boli štvrtáci v divadle a po návrate do školy sme už husle nenašli.
Ak ich niekto z vás alebo z vašich detí videl niekde zabudnuté, odložené, oznámte to v kancelárii.
Vopred ďakujem za ochotu.
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Zisk z vianočného bazáru:
Oznamujeme rodičom, že zisk z vianočného bazáru bol 1315,60 €. Bol rozdelený do jednotlivých tried.
Bližšie informácie z celkového vyúčtovania môže poskytnúť pani učiteľka Tatiana Maťová.
Ešte raz ďakujeme všetkým.
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