
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: 14                                                                         dátum: 4. 9. 2015                                                  

 

Personálne zmeny : 

Milí rodičia, v novom školskom roku prišlo v našej škole k niekoľkým personálnym zmenám.  

Na konci júna odišiel z postu školníka Peter Heriban a od 1. júla bol prijatý na spojený post správcu 

a školníka Martin Ševčík. Jeden z rodičov, Peter Végh, sa stal od júla koordinátorom školy. 

Na konci júla odišli kolegovia Vladimíra Labancová -  matematikárka a Dominik Dluhoš - odborný 

učiteľ geografie a biológie, tiež zastávajúci post správcu (spolu s ďalšími kolegami).  

Matematiku v 8. ročníku bude v tomto školskom roku učiť Erich Šašinka. Geografiu v 9.ročníku 

odučí externe Dominik Dluhoš, biológiu Denisa Mátrayová. Dlhoročná učiteľka nemeckého jazyka 

- Slávka Šebová - sa stala triednou učiteľkou v prvom ročníku a riaditeľstvo prevzala Xénia 

Činčurová. Do klubu sme prijali Luciu Piršelovú. Nemecký jazyk budú učiť dvaja noví učitelia, 

Helga Palušová a Rasťo Čanik. V špeciálnej triede máme novú asistentku - Ľudmilu Kľakovú 

a vychovávateľkou  sa stala Lucia Kučeráková. Martin Malgot  je vychovávateľom v školskom 

klube 3. ročníka namiesto Barbory Krajíčkovej, ktorá sa stala učiteľkou výtvarnej výchovy. Dáša 

Czéreová a Alena Klčová odišli na ročné voľno  a budú škole pomáhať ako metodičky. V kancelárii 

školy bude vypomáhať Denisa Struňáková. 

              Za personalistiku: Ivana Bartovičová 

Obedy, desiate : 

Žiaci dnes dostali šeky na obedy s prílohou inštrukcií. 

Po úhrade je nutné priniesť zaplatený ústrižok alebo bankový výpis o úhrade, na základe ktorého 

dostanú žiaci lístky na pečiatkovanie (II. stupeň).  

Žiaci I. stupňa dostávajú lístky tiež, ale si ich nepečiatkujú. Dostávajú 1 druh jedla. 

Pokiaľ má rodič záujem, aby dieťa dostávalo vegetariánske jedlo, musí doniesť potvrdenie od 

lekára. 

Desiaty začneme vydávať od  utorka  8. 9. 2015. Na základe vyzbieraných prihlášok na desiaty sa 

žiakom tiež vyhotovia a následne rozdistribuujú šeky.                                                

 

Platobné výmery : 

Začiatkom budúceho týždňa  dostanú žiaci v obálkach platobné výmery a vzdelávacie poukazy. 

Prosíme o včasné úhrady do 15. dňa aktuálneho mesiaca.  

Niekoľko platobných dekrétov je v riešení, do konca budúceho týždňa sa výška príspevku uzavrie. 

K vzdelávacím poukazom dostanete ešte podrobnejšie inštrukcie.                         Tatiana Jozefíková 

 

2. ročník : 
V pondelok 7. 9. 2015 o 16.hod. bude rodičovské stretnutie, teším sa na vašu hojnú účasť.     

Program Vám pošlem triednym mailom.                                                                Ivana Bartovičová                                   

 

Pre záujemcov spevu : 

Milí rodičia, učitelia, zamestnanci školy a všetci ostatní priatelia waldorfskej pedagogiky, 

už niekoľko rokov sa na pôde waldorfskej školy stretáva skupinka nadšencov spoločného 

zborového spievania. Do nášho repertoáru patria jednoduché kánony, piesne ku kolobehu roka i 

náročnejšie viachlasné skladby. Skupina je otvorená a radi privítame nových spievania chtivých 

členov. Ak máte chuť a čas, neváhajte a pridajte sa k nám.  

Stretávame sa každú stredu o 16.30 h v eurytmickej miestnosti WŠ.  

Prvé stretnutie v tomto školskom roku bude  9. septembra 2015. 

Tešíme sa na vás                                                                                                   Stanka Lichvárová 

 

Workshop mozaiky : 

V sobotu 5. 9. 2015 od 10:00 - 13:00 bude workshop mozaiky v prístupovej uličke ku škole  

z Rožňavskej ulice. Workshop je pre širokú verejnosť zadarmo, pre všetky vekové kategórie ;-).  

Viac info na tel. č. 0903707365 alebo na fcb stránke Gaudího dielňa.  

                 Mgr. art. Gabika Binderová    
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