
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: 5.9.2014 

Obedy : 

Od 15.9. – sa začína systém výberu z dvoch jedál pre druhý stupeň.
                  Budúci týždeň budeme mať ešte jedno jedlo (z organizačno – prevádzkových dôvodov).
 
Vybavovanie administrácie (odhlášky/prihlášky) :

– zabezpečuje p. Daniela Radôšťanová (č. tel. 0910 312 640) – do 8.00 hod.

– šeky za stravu sa vydávajú po 20. dni v mesiaci (napr. po 20. 9. 2014 na október 2014) a je 
potrebné ich zaplatiť najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca

– úhradu za stravu je možné realizovať poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu:

Číslo účtu príjemcu: 2624174550/1100
            VS :  je uvedený na poštovej poukážke, každý žiak má  pridelený vlastný VS.

Správa : meno a trieda žiaka

Všetky podnety a pripomienky k novému dodávateľovi budeme riešiť spolu s Radou  rodičov o 
výstupe zo stretnutia Vás budeme informovať.                                                 
                

Desiaty :

Od 8.9. – sa začínajú vydávať desiaty. Prihlášky/odhlášky – do 7.9. na :
                 tel. čísle : 0948 013 460 (len sms) alebo 0903 708 566.
                 mail : tcunderlikova@gmail.com

     Platby za desiaty uhrádzajte na začiatku mesiaca ako zálohu na účet : 2200472677/8330 
     vo výške:

1. stupeň :  20,- eur
      2. stupeň : 25,- eur    
      Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy o štúdiu.  
      Ako špecifický symbol: 200. 
      Správa : Meno žiaka

Žiadame všetkých prihlasených, aby si vyrovnali nedoplatky z minulého roka. 
Správa o nedoplatkoch išla na konci minulého školského roka, prípadne sa o výške nedoplatku 
môžete informovať priamo v kancelárii školy.                                                                                

Školné :
Školné je potrebné uhrádzať do 15.dňa aktuálneho mesiaca  na účet: 2400055034/8330. 
Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy o štúdiu. 
Ako špecifický symbol: 100. 
Správa : Meno žiaka
Platobné výmery dostanú  žiaci v priebehu budúceho týždňa. ( V tomto týždni sa ešte stále 
neuzavreli všetky rozhovory so žiadateľmi o zľavnené školné)                         tč,tj



Rodičovské stretnutia :

IV. ročník :
Milí rodičia, srdečne Vás pozývam na rodičovské stretnutie v pondelok 8.9. o 15.30 hod.              dc

V. ročník :
Rodičovské stretnutia 5. ročníka bude v pondelok 8.9. o 17. 00 hod.                                               mo

Naša trieda (špeciálna) :
Rodičovské stretnutie „Našej triedy“  bude v stredu o 16. 00 hod.                                                   mk

Školský klub :
S príchodom nového školského roku by sme Vám chceli pripomenúť, že každý štvrtok od 15.00 h 
máme pedagogické konferencie a  je vhodné, aby ste svoje deti do tohoto času vyzdvihovali zo 
školských klubov.                                                                                                                       klubisti

Ročný seminár o waldorfskej pedagogike :

Milí rodičia, je tu posledná príležitosť prihlásiť sa na ročný seminár o waldorfskej pedagogike.
12. septembra začína prvý víkend. Viac informácii v prílohe.  mh

Výtvarný ateliér :
Dňa 13. -15.9.2014 v čase od 11:00 – 16:00  hod. sa ktokoľvek, akéhokoľvek veku môže 
zúčastniť Gaudího dielne – mozaikového workshopu – v pešej uličke spájajúcej Rožňavskú a 
Vihorlatskú ulicu. Za tento workshop sa neplatí, je hradený z projektu Participatívneho rozpočtu 
Nového mesta. Deti do 9 rokov prosím iba v sprievode dospelej osoby, pedagogický dozor nie je 
zabezpečený, účasť je na vlastné riziko :-). Odporúčam si doniesť pracovné oblečenie, prázdny 
plastový kelímok, papierovú krabicu v ktorej si odnesiete kachličky na Vami zvolené miesto práce 
na múre, plastový kelímok, občerstvenie a pracovné rukavice ( pokiaľ máte ), úzku špachtlu 
( pokiaľ máte ) a dobrú náladu s chuťou tvoriť spoločné mozaikové dielo :-). V prípade dažďa sa 
akcia nekoná a bude daný náhradný termín. Na túto akciu sa nemusíte nahlasovať stačí iba prísť.

Informácie o fungovaní výtvarného ateliéru nájdete v prílohe informatória.                                     gb
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