
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: 30.8.2013 

Vážení rodičia,

tak, ako každý školský rok, aj v tomto roku Vás budeme cez maily každý piatok prostredníctvom 
informatória oboznamovať s dianím  v škole a s dôležitými informáciami týkajúcimi sa jednotlivých tried.  

Školský rok 2013/2014  začína v pondelok 2.9.2013.

Žiaci prichádzajú do školy na  8:30 hod. 
Slávnosť začína v telocvični o 9:00 hod.
Desiata, obed ani ranný a poobedňajší klub v tento deň nebude, preto Vás prosíme o zabezpečenie odchodu 
detí zo školy. 
Keďže správa o našom otvorení školského roku išla aj do médií, treba počítať s tým, že sa môže prísť pozrieť 
do školy aj nejaký novinár.

Žiaci dostanú v pondelok od triednych učiteľov do tašiek:
− šeky na obedy
− zápisné lístky do klubu
− prihlášky na náboženstvo

Obedy :
Prihlásiť a odhlásiť dieťa na  obedy je možné u pani Šarmírovej na tel. čísle : 43423715 do 8.00 hod.
Za obedy sa platí na účet 1645947853/0200 platobným príkazom, alebo šekom. VS: číslo zmluvy dieťaťa..

Odkaz od pani Šarmírovej  - vedúcej školskej jedálne :
Pani Šarmírová odporúča rodičom, aby si zadali na platenie obedov trvalé príkazy na sumu 30,-€  mesačne. 
Príkaz je dobré nastaviť  na 25. deň v mesiaci, aby platba prišla do 28.dňa. Preplatky sa vyúčtujú na 
požiadanie rodičov na konci školského roka, prípadne sa môžu preniesť do ďalšieho roka. Týmto spôsobom 
platenia  sa predíde situáciám, ktoré nastávajú pri neskorých úhradách platenia šekovými poukážkami a 
následne nevydania obedov žiakom. Je to odporúčanie, rozhodnutie je na Vás rodičov.

 
Desiaty :
Desiaty sa prvý týždeň ešte  nebudú vydávať. Prihlásiť svoje dieťa na desiaty môžete priamo u Tatiany 
Čunderlíkovej v našej školskej jedálni  do 6.9. Odhlasovať desiaty môžete  do 8.00 hod len formou  sms na 
č. 0948013460 (T. Čunderlíková).  Zároveň je potrebné zaplatiť preddavok na desiaty vo výške 20,- eur na 
účet školy 2400055034/8330 alebo v hotovosti v kancelárii školy. Ako variabilný symbol uveďte číslo 
zmluvy o štúdiu.  Ako špecifický symbol: 200. 
Ostatné podrobnosti o desiatách Vám upresníme budúci týždeň.

Školné :
Školné na školský rok 2013/14 je stanovené na 155,-€.  Prosíme o zmenu nastavenia platieb.
Školné je potrebné uhrádzať do 15.dňa aktuálneho mesiaca  na účet školy 2400055034/8330. 
Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy o štúdiu. Ako špecifický symbol: 100. Prípadne do správy – 
meno dieťaťa.
Platobné výmery dostanú žiaci do konca budúceho týždňa.    
           
Štvrtkový školský klub
Špecifikom waldorfskej školy sú pravidelné štvrtkové konferencie učiteľov školy, kde snažíme o sústavné 
vzájomné interné vzdelávanie sa. Z tohto dôvodu  Vás chceme požiadať, aby ste svoje deti vyzdvihli z klubu 
do 15-tej hodiny. Účasť na konferenciách je pre každého učiteľa, vrátane klubistov, dôležitá. Pomôžte nám , 
aby sme mohli robiť svoju prácu ešte lepšie. V prípade potreby, môžete túto vec konzultovať s Vašimi 
triednymi učiteľmi.



Proces prístavba školy
Naposledy sme sa rozlúčili s informáciou o chystanom hlasovaní poslancov Magistrátu mesta Bratislava. 
Ako vlastník budovy školy, musí rozhodnúť o súhlase s dostavbou. Ďakujeme všetkým za Vaše úsilie, 
pretože sa nám podarilo získať  ústny prísľub nadpolovičnej väčšiny poslancov, že budú hlasovať v náš 
prospech. Nakoniec sa plánované hlasovanie posunulo zo začiatku júna na jeho koniec a pri prerokúvaní 
našej veci vystúpila proti rozhodovaniu o tomto bode pani poslankyňa Dyttertová z KDH s návrhom, aby 
celé hlasovanie bolo preložené až na január, keď má byť definitívne vyriešené postavenie waldorfskej školy 
v systéme štátneho školstva. Tento návrh pani poslankyne sa zdal všetkým logický, a tak odložili celý bod na 
január s tým, že potom už nebude nič brániť v schválení našej žiadosti o prístavbu.

Spolupráca s agentúrou Advantage
Na konci júna sa konalo aj stretnutie s PR agentúrou po tom, čo škola predpokladala ukončenie spolupráce. 
Keďže agentúra prišla s novou stratégiou, inými ľuďmi a zmysluplnými aktivitami pre školu v čase prázdnin 
a keďže proces overovania waldorfskej pedagogiky bude ukončený až v decembri, dohodli sme sa na 
pokračovaní spolupráce do tohto termínu. Agentúra sa bude zúčastňovať aj na zasadaní Rady rodičov, kde 
vždy predloží výsledky svojej práce a odpovie na  Vaše otázky.

Správcovská skupina a komunikácia v škole
V apríli odišiel zo školy správca, pán Peter Kubinec.  Začiatkom júla preto kolégium prijalo dočasné riešenie 
na najbližší rok s tým, že po roku sa prehodnotí: vytvorila sa správcovská skupina, ktorá si rozdelila úlohy 
správcu. Skupinu tvoria: Slávka Šebová ako riaditeľka školy, Tatiana Jozefíková, ktorá predstavuje 
kontaktnú osobu pre rodičov a má na starosti administratívu školy, Peter Heriban, ktorý rieši technickú 
oblasť školy a Dominik Dluhoš zodpovedný za  všetky priestory školy. Keďže sa jedna kompetencia dostala 
medzi štyroch ľudí, súčasťou skupiny sa stala aj Xénia Činčurová, zodpovedná za vzájomnú komunikáciu 
v skupine a správcovskej skupiny navonok – voči učiteľskému kolégiu aj voči rodičom. V našom záujme je 
urobiť celý proces spravovania školy transparentnejší a prehľadnejší, aby sa zlepšila jeho efektivita aj 
celková informovanosť  rodičov o dianí v tejto oblasti na škole. Bola zriadená aj spoločná adresa tejto 
skupiny spravca@iwaldorf.sk na ktorú máte možnosť posielať svoje písomné postrehy, pripomienky 
z oblasti spravovania školy a skupina sa nimi bude najneskôr do týždňa zaoberať. Skupina sa bude stretávať 
pravidelne v stredy, kde spoločne prejde, čo sa urobilo, čo nedotiahlo minulý týždeň a čo sa plánuje na 
nasledujúci. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa školy sa môžete okrem svojho triedneho učiteľa 
obrátiť aj na túto skupinu.

Práce počas prázdnin
Počas prázdnin sa pod vedením správcovskej skupiny konali rekonštrukčné práce v budove školy:  obnovil 
sa interiér tried podľa žiadostí triednych učiteľov, priestory toaliet, chodby, máme nové elektrické rozvody, 
pracuje sa ešte na rekonštrukcii počítačových sietí a vybavuje sa likvidácia starej kotolne, aby uvoľnila 
miesto dielňam.

Noví učitelia na škole
Na konci školského roku rozviazal pracovný pomer učiteľ telesnej výchovy Jozef Malý kvôli odchodu do 
Rakúska, a tak škola prijala nového učiteľa Petra Poláka, ktorý bude okrem hodín telesnej výchovy pracovať 
ako nový klubista v 3. ročníku. K zmenám totiž dôjde aj v kluboch:  Stanka Haláčová a Eva Anjelová  budú 
mať čoskoro materské povinnosti, preto budú v klube len dočasne. Do prváckeho klubu nastúpila nová pani 
učiteľka Barbora Krajíčková a klub opustil pán učiteľ Daniel Iždinský, ktorý bude tohto roku viesť práce na 
pozemkoch a učiť nemčinu a dejepis v najvyšších ročníkoch.  Máme aj novú učiteľku matematiky Vladimíru 
Labancovú, ktorá vystrieda doterajšieho pána učiteľa Michala Klučku, ktorý už dlhodobo avizoval utlmenie 
svojho pôsobenia na škole z rodinných dôvodov a tohto roku bude viesť len epochy fyziky.  A úplnou 
novinkou školy je vznik špeciálnej triedy s novou pani učiteľkou.

Špeciálna trieda
Od tohto školského roku otvárame špeciálnu triedu s 5 deťmi s ťažkosťami v kognitívnom vývine, zhodou 
okolností celú dievčenskú. Niektoré z nich už sú žiačkami školy, ďalšie budú nové. Túto triedu bude viesť 
pani učiteľka Martina Krivošová a trieda bude sídliť v jednej izbe školského bytu. Radi by sme pre tieto deti 
otvorili cestu bezpečnej integrácie. Preto pracujeme na tom, aby sme získali peniaze na plat asistenta. Chceli 
by sme dopriať dievčatám možnosť zúčastniť sa čo najväčšieho množstva  takých vyučovacích predmetov, 



v kolektíve rovesníkov, ktoré budú mať pre ne význam. Uvedomujeme si, že týmto krokom dávame žiakom 
veľa podnetov na stretávanie sa s inakosťou. Radi by sme vedome pracovali na budovaní tolerancie, 
vnímania a akceptovania rozdielov. Je možné, že sa Vaše deti budú nejaký čas potrebovať vnútorne vyrovnať 
s tým, že máme v škole deti, ktoré sú svojimi prejavmi trochu iné.  Môže to v nich evokovať obavy 
z neznámeho. Preto aj Vás prosíme o spoluprácu, pomoc pri komunikácii najmä v tom zmysle, že každý 
človek má svoje dary, s ktorými sem prišiel a našou úlohou je ich objaviť.
Ďakujeme Vám.

1. rodičovské stretnutie rodičov špeciálnej triedy
V stredu 4.9.2013 o 17.00 hod. bude prvé rodičovské stretnutie.   mk

Akcie na škole
Počas školského roka na škole po vyučovaní vo večerných hodinách alebo počas víkendov prebiehajú rôzne 
pravidelné aj nepravidelné aktivity, krúžky a vzdelávania, ktoré sú zaznamenané v kalendári školy. V týchto 
časoch už nie je zabezpečený pedagogický dozor, preto prosíme, aby ste nenechávali svoje deti  bez Vašej 
pozornosti  v priestoroch školy. V prípade nevyhnutnosti, ak sa takejto akcie zúčastňujete aj s nimi, Vás 
prosíme, aby sa deti zdržiavali v miestnosti s Vami, kvôli ich bezpečnosti.

Rozvrh hodín
Na rozvrhu hodín sa v týchto dňoch pracuje, oznámime ho na začiatku budúceho týždňa.                          PgK

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým rodičom ,  ktorí nám prišli pomôcť pri dokončovaní prác v škole.                                PgK
                             
Kalendár školských akcií :
A na záver Vám posielame kalendár akcií na rok 2013/14, aby ste si vedeli naplánovať svoj čas a zosúladiť 
ho so školskými aktivitami vašich detí.

28.9.2013 Michaelská slávnosť
19.10.2013 Jesenná brigáda
11.11.2013 Martinský sprievod
14.12.2013 Vianočná slávnosť
21.-28.2.2014 Jarné prázdniny
22.3.2014 Jarná brigáda
12.4.2014 Veľkonočná slávnosť
17.-22.4.2014 Veľkonočné prázdniny
21.6.2014 Jánska slávnosť
 
Jesenná brigáda bola pôvodne naplánovaná na 7.september 2013, ale z dôvodu organizácie brigády sa 
presúva na 19. október 2013. Podrobnejšie informácie dostatnete neskôr mailom.
 
Za RR a WŠ
Daniela Nitonová a Alena Klčová
0904 483 670

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku!                                                                                                    
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