
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: 22.5.2015                                                  
 

Rodičovské stretnutie: 

Dňa 25.5. v pondelok o 16.00 hod. bude rodičovské stretnutie 1. ročníka.                                      ib 

 

Výskyt vší : 

Upozorňujeme rodičov, že sa nám v škole opäť objavili vši. Skontrolujte deťom cez víkend hlavy. 

Ďakujeme.                                                                                                                                          wš 

Jarná brigáda:                                                                                                                                   

Milí rodičia, pozývame Vás na brigádu, ktorá bude v sobotu 30.5.2015 od 9.00 do 16.00 h.    

Vzhľadom k minulotýždňovej havarijnej situácii na pozemku je možné, že dôjde k zredukovaniu, 

prípadne zmene prác, ktoré sú uvedené na plagátiku. Uvidíme, ako rýchlo nám bude upravený 

pozemok do pôvodného stavu. Je možné, že niektoré práce urobí priamo firma (doskočisko, 

piesok....) a niektoré práce úplne vypustíme.                                                                                

Veríme, že strávime príjemnú sobotu a spoločne urobíme kus práce. 

Tešíme sa na Vás.                                                                                             Organizátori WŠ a RR 

Info - kúrenie v škole: 

Po piatkovej havárii technologickej vody Istrochemu boli zaplavené studne na tepelné čerpadlá  

a užitkovú vodu. 

Z tohoto dôvodu je odstavené kúrenie a teplá voda v sprchách až do odstránenia havárie na 

pozemku. 

             ph 

 

Platby za obedy – I. stupeň: 

Vážení rodičia, platby za obedy pre I. stupeň mali byť vyúčtované priebežne. Ak dieťa chýbalo, či 

bolo odhlásené, mali ste dostať šek znížený o chýbajúce dni. Chýbajúce dni sa odrátali obmesiac, 

napr. ak žiak chýbal v januári 5 dní, odrátalo sa mu to v šeku na marec. Cena obeda za I. stupeň je 

1,39 eura.                                                                                                                                             

Ak Vám platby nesedia, treba sa obrátiť na pána Olivera Soboňu, č. tel. 0911 949 121,                             

mail: oliver.sob@azet.sk.                                                                                                                     
Na konci júna, nahláste počet obedov odhlásených júnových obedov pánovi Soboňovi, ktorý                

Vám pošle peniaze na Váš účet.  Ak by niekomu nebolo niečo jasné, či budete mať problémy, ktoré 

neviete vyriešiť sami, volajte Danielu Nitonovú – tel. : 0904 483 670.                                         wš                                              

 
Platby za obedy – II. stupeň: 

Nakoľko sú informácie pre II. stupeň rozsiahlejšie, vložili sme ich do prílohy informatória. 

Tieto informácie posielali triedni učitelia aj triednymi mailami, dôležité kontakty súvisiace 

s platbami obedov sú uvedené aj na webovej stránke našej školy.                                                   wš                                                                 

 

Pripomíname: 

 

Projekty žiakov IX. ročníka: 

Budúci týždeň od  25.- 29.5. budú každý deň od 16.00 hod. prebiehať prezentácie projektov žiakov  

IX. ročníka. Plagát je priložený v prílohe.                                                                                          ak                                                              

     

Eurytmické vystúpenie – už túto nedeľu !!! 

Dňa 24.5.2015 (nedeľa) prídu absolventi Waldorfského lýcea z Prahy so svojim eurytmickým 

vystúpením. ( medzi nimi aj dvaja naši absolventi ). Začiatok predstavenia je o 18.00 hod.   

Bližšie informácie o eurytmickej skupinke sme Vám posielali v prílohe predchádzajúceho 

informatória. Príďte ich podporiť.                                                                                                     md 

mailto:oliver.sob@azet.sk


 

 

 

Zóna bez peňazí: 
Na ďalší deň po jarnej brigáde 31.5.2015 sa opäť v našich priestoroch školy uskutoční akcia  

„Zóna bez peňazí“. Bližšie info na facebookovej stránke : 

https://www.facebook.com/events/1585282608418465/?ref=22&feed_story_type=22 

Plagátik je priložený v prílohe informatória.                                                                           wš    

https://www.facebook.com/events/1585282608418465/?ref=22&feed_story_type=22

