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Telefón :
Milí rodičia, ak máte voľný mobilný telefón, ktorý vám napr. ostal po získaní nového telefónu po predĺžení 
paušálu, chceli by sme vás poprosiť, či by ste nám tento telefón mohli darovať. Týmto darovaním nám 
pomôžete pri využívaní výhodného paušálu, ktorý je však bez telefónu. Ak by to bol telefón z Telekomu 
alebo neblokovaný, bolo by to výborné, ale môže byť aj od iných operátorov. Veľmi pekne vám ďakujeme. 

   pk
Straty a nálezy :
Tento týždeň sa žiakovi 3. ročníka stratil zošit z matematiky. Má modrý obal a má na ňom napísané meno : 
„Samko“ a názov : „Matematika“. Prosíme vás o kontrolu, či sa omylom nedostal zošit do tašky niekomu 
inému, hlavne žiakom z 3. ročníka. Veľmi mu na ňom záleží. V prípade, ak sa nájde, môžete ho priniesť do 
kancelárie školy, ja mu ho potom odovzdám. Ďakujeme.                                                                                  tj

Náboženská výchova :
Oznamujeme rodičom, že budúci týždeň vo štvrtok (31.1.) bude náboženstvo zrušené.                               Pgk

Dospelácky karneval :
Vzhľadom k tomu, že na minulotýždňovú správu o termínoch konania sa karnevalu pre dospelých 
odpovedalo minimum rodičov a  aj pre väčšinu učiteľov boli uvedené termíny nevyhovujúce, rozhodlo sa, že 
v tomto roku sa dospelácky karneval nezorganizuje, čo bude po 1.krát  od vzniku školy.
Dúfame ale, že v budúcom roku sa  väčšina z nás zmobilizuje a  nenecháme túto peknú tradíciu karnevalov 
zaniknúť. Tí, ktorí zažili tieto akcie, môžu šíriť ďalej, aká býva ich atmosféra a  hlavne sú to najlepšie 
príležitosti, aby sme sa navzájom bližšie spoznali a hlavne aj zabavili.             Rada rodičov a kolégium školy

„Zóna bez peňazí“ - akcia v škole :
Keďže sa nám nepodarilo v tomto roku zorganizovanie dospeláckeho karnevalu, ponúkame možnosť 
rodičom stretnúť sa v škole pri inej veľmi peknej akcii „Zóna bez peňazí“, ktorá sa bude konať v telocvični 
školy dňa 16.2.2013(sobota). Bližšie informácie o tejto akcii sa dočítate na letáčiku v prílohe informatória.
Odporúčame si ho prečítať, má to veľmi peknú myšlienku a boli by sme radi, keby to oslovilo viacerých
z nás. Akciu organizuje pán Grell (rodič detí z našej školy), na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami.
Kontakt: ondrej39@gmail.com, tel. 0905212476.

Správy z aktuálneho týždňa :
Máme za sebou pondelňajší Deň otvorených dverí. Jeho stručné zhodnotenie aj s fotkami nájdete na naše 
webstránke:http://www.waldorfskaskola.sk/clanok/2013/fotografie-z-dna-otvorenych-dveri
Veľmi pekne ďakujeme aj našim rodičom, ktorý nemalou mierou prispeli ku kvalitnému priebehu tohto Dňa: 
Pánovi Paršovi - za vyhotovenie informačných tabúľ, ktoré od soboty označujú našu školu zo všetkých 
smerov; pánovi Struňákovi - za vytvorenie a vytlačenie výborných informačných letákov školy, pánovi 
Bugárovi za pekné fotky z Dňa otvorených dverí a tým rodičom, ktorí prišli pomôcť vo forme brigády.
V porovnaní s minuloročným májovým termínom prišlo asi o polovicu menej ľudí, ale dôležité je, že sa 
objavili nové tváre, noví záujemcovia o WP. V tejto súvislosti uvažujeme o zavedení tradície tohoto dňa 
predsa len na jarný termín
Medzi hosťami boli aj naši posudzovatelia zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorí nám svoje hodnotenie 
zapísali aj do knihy návštev, tak ako to nájdete na webe. Novinárov zastupovala pani z TASR a  naša 
agentúra, ktorá okamžite spracovala výborný článok pre média predstavujúci waldorfskú školu ako takú. Po 
jeho publikovaní  vám pošleme na ňu odkaz a objaví sa aj na našom webe a facebooku. Pani redaktorka z 
TASR s nami nahrala rozhovor a vzápätí navštívila Ministerstvo školstva, kde požiadala o ich stanovisko k 
našej škole. Momentálne pracujeme na reakcii na odpoveď MŠ pre TASR. Po ich dokončení  stanovisko a 
naše odpovede pošleme.
Našu školu navštívila aj študentka manažmentu, ktorá nás zahrnula do svojej budúcej diplomovej práce o 
vyhodnocovaní kvality škôl formou porovnania našej školy so štátnou. Výsledky je práce potom zverejníme 
aj na našej stránke.
Na vynovenú webstránku takmer denne pribúdajú nové informácie. Nenechajte si ujsť vyjadrenia našich 
absolventov, "reportáže" z epochového vyučovania či z aktivít vašich detí.
V stredu sa uskutočnilo posledné predzápisové stretnutie do prvého ročníka a budúci víkend, od štvrtku bude 
prebiehať zápis. Zatiaľ máme prihlásených 39 detí na ktoré sa tešíme.                                                           
Takisto prebieha túto sobotu aj zápis v Košiciach, kde sa chystá otvorenie 2.alokovanej triedy.                    xč
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