
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: 12                                                            dátum: 28.3.2014 

Veľkonočné prázdniny :   17.4.– 22.4.2014
Nástup do školy :              23.4.2014

Veľkonočná besiedka s bazárom :   12.4.2014 od 11.00 – 15.30 hod.

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy,
naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet Nového Mesta Bratislava - mestská časť, pod 
ktorú patríme - dvoma projektami : Gaudího dielnička a Škola dokorán. Máme možnosť získať financie na 
oba, no potrebujeme Vašu podporu.
Teraz je teda rad na Vás, aby ste prejavili svoju aktivitu , zmobilizovali seba aj svojich známych a 
zahlasovali tu:

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=vbmrb6uxovmbhrc329296&refer=pr.banm.sk

v prospech našich projektov vyplnením formulára a zaškrtnutím práve našich dvoch (inak sú tam mnohé 
zaujímavé a pokojne môžte zaškrtnúť viacero - najviac však 7).

Participatívny rozpočet je zaujímavým projektom sám o sebe - vďaka nemu môžme spolurozhodovať o časti 
financií mestskej časti, ale najmä nadviazať osobné kontakty, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité pri 
všetkých ostatných aktivitách, ktoré aj Vy očakávate - perspektívne dobudovanie a rast v školy, zriadenie 
vyššieho stupňa atď. Projekt je pilotný a skrýva v sebe množstvo možností, tak verím, že sa doňho vrhneme 
tak, aby sme podporili skvelé veci, nadviazali funkčné vzťahy a plne využili jeho možnosti.

Pre tých, ktorým sa nechce o projektoch čítať tu: http://pr.banm.sk/liferay/pr2014 iba v skratke uvádzam, že 
Gaudího dielnička premení otrasnú uličku, ktorou vstupujeme z Rožňavskej do Mierovej kolónie popri 
plotoch na  umeleckú mozaiku, robenú štýlom sociálnej  streetartovej aktivity, 
v ktorej každé naše dieťa môže mať svoju kachličku spolu s mládežníkmi a ľuďmi iných komunít no a Škola 
dokorán zase otvára možnosti spoločného tvorenia hračiek starých materí a otcov, remesiel a tradícií  tak, že 
prepája generácie žiakov, rodičov a starých rodičov, pričom vzniknuté hračky slúžia ako prirodzená možnosť 
učeniu sa prírodným a fyzikálnym zákonom /vrtuľky, mlynčeky, kotuľák, prevažovadlá atd.) v nadväznosti 
na tradície a poznanie našich predkov.

Ak chcete komentovať projekty, privítame to, stačí projekt rozkliknúť a napísať pod dokumentáciu na miesto 
s názvom "komentár" to, čo chcete. Okrem toho, že oceníme akúkoľvek spätnú väzbu, potvrdí to reálny 
záujem o projekt.                                                                                                                         

S pozdravom Rada rodičov

Personálna informácia:
K 31.3.2014 končí Jane Prejsa pracovný pomer na škole zo súkromných dôvodov. Jej hodiny si zoberú  naši 
učitelia.            Personalistky 

Pozvánka do speváckeho zboru:
Pozývame Vás do novovzniknutého speváckeho zboru. Je pre každého, kto si rád zaspieva alebo by chcel 
intenzívnejšie pracovať so svojim hlasom. Bližšie info nájdete v prílohe.                                                      wš

Správa budovy:
Hľadáme rodiča, ktorý by nám vedel pomôcť s inštaláciou káblov a počítačových prípojok do tried, aby sme 
mohli zrušiť na škole wifi-systém a zabezpečili tak zdravší priestor pre vaše deti.                                        wš

http://pr.banm.sk/liferay/pr2014
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=vbmrb6uxovmbhrc329296&refer=pr.banm.sk


2% daň z príjmov :
Dovoľujeme si Vás osloviť v mene školy vo veci možnosti prispieť našej škole 2% dane z príjmov.
Usilujeme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc vás rodičov a priateľov školy. 
Minulý rok získala naša škola prostredníctvom vašich 2% daní 7500 EUR, ktoré sme použili na - vytvorenie 
špeciálnej triedy a na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na rekonštrukčné práce v budove školy.
Viac informácii nájdete na našej stránke: www.waldorfskaskola.sk
Tu nájdete možnosti zaplatenia tejto dane s konkrétnymi inštrukciami : 
https://docs.google.com/forms/d/1GwoJyY-mk-HC9Xcy-hhDhFqhmMfTUVG6P7JTPJH5Iho/viewform

Údaje o obdarovanej organizácii :

Obchodné meno:    Výchova k slobode, o.z.
Sídlo:                      Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO:       36061042 
SID:       nepridelené
Právna forma:         občianske združenie

Srdečne ďakujeme.    wš
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