
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: 19.9.2014 

Michaelská slávnosť :
V sobotu, dňa 27.9. o 11.00 hod.Vás pozývame na Michaelskú slávnosť. Bližšie informácie o 
slávnosti budú v nasledujúcom informatóriu.                                                                                      sl

Zároveň sa bude konať Michaelská dražba umeleckých diel a remeselných výrobkov detí aj 
dospelých, ktorá začne po skončení vystúpenia detí. Výťažok dražby je venovaný na podporu 
revitalizácie školského jazierka.                                                                                                         tm

Vzdelávacie poukazy:
Pripomíname termín na odovzdanie vzdelávacích poukazov do 22.9.2014 (vrátane).
Ešte raz uvádzame ponúkané krúžky, na ktoré si môžete uplatniť vzdelávací poukaz.(Bližšie info o 
krúžkoch sme uviedli v minulotýždňovom informatóriu, prípadne sa môžete informovať a prihlásiť 
na konkrétny krúžok priamo u vedúcich krúžkov.)

Výtvarný ateliér:             (Gabika Binderová: gabika.binderova@iwaldorf.sk  0903707365)

Krúžok „Da Vinci“:         (Peter Heriban, Dominik Dluhoš: 0902401013, 0918194074)

Krúžok „Chlapské ruky“:(Martin Kabát: 0904138814)

Aikido:                               (Michal Klučka: 0944124799)

Ruský jazyk:                      (Renáta Kubečková: 0905639575)

III. ročník:
V súvislosti s témou 3. ročníka vyvstala pedagogická potreba kamenného mlynčeka/žarnova a 
drevenej maselnice. Predmety potrebujem na mletie múky a prípravu masla, mali by byť teda 
funkčné. V prípade, že niekto z Vás môže niečo také škole podarovať, rád to privítam. Ak by dar 
nebol možný, budem hľadať iné cesty ako deťom poznanie tradičného spracovania zrna a mlieka 
sprostredkovať.                                                                                                          Slavomír Lichvár

Liečebná eurytmia:
V prílohe mailu si nájdete bližšie informácie o prednáške spojenej s praktickými ukážkami cvikov 
z liečebnej Eurytmie pri poruchách a nerovnomernom raste chrupu detí a mladistvých.
Prednáška sa koná zajtra 20.9.2014 od 18.00 hod. v priestoroch Waldorfskej školy.

Personálne zmeny na škole:
Pre rodičov, ktorí nemali možnosť si prečítať informatórium z 29.8.2014, zopakujeme  personálne 
zmeny od 1.9. v zaradeniach jednotlivých učiteľov a zamestnancov školy:

Od tohto školského roku bude správcovská skupina v zložení: Šebová Slávka, Jozefíková Tatiana,
Dluhoš Dominik. V prípade organizačných otázok školy sa môžete na nich obrátiť. 
Školnícke práce bude v tomto školskom roku zabezpečovať Peter Heriban. 
Xénia Činčurová bude odborným učiteľom na plný úväzok. 
Dominik Dluhoš bude zároveň odborným učiteľom na polovičný úväzok.
Na miesto vychovávateľky do 3. ročníka nastupuje Jana Malovíková a práce s drevom bude 
zastrešovať Martin Kabát.
Tatiana Maťová sa stáva odborným učiteľom výtvarnej výchovy miesto Gabiky Binderovej, ktorá 
na jeden školský rok prerušuje pracovný pomer z osobných dôvodov.
Odborným učiteľom na ručné práce sa stáva  Alexandra Paršová. 
Jeden deň v týždni sa bude deťom venovať ako špeciálny pedagóg  pani Neurathová Mária.
Vychovávateľom v „Našej triede“(špec.trieda) sa oficiálne stáva Martin Malgot.    dc 
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