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Vážení rodičia,
 posielame Vám informácie o podaní žiadostí o súrodenecké a zvýhodnené školné vychádzajúce 
zo smernice upravujúcej výšku príspevku na vzdelávanie a rozvoj školy.  Pozorne si ich 
prečítajte. 
Termíny sú záväzné. 
V prílohách si nájdete aj tlačivá žiadostí.

     
        Súrodenecké školné pre druhé a tretie dieťa 

Príspevok na vzdelávanie a rozvoj školy (školné) v školskom roku 2014/15 je 155 Eur.
Výška súrodeneckého školného je stanovená :

125 € mesačne na druhé dieťa
85 € mesačne na tretie dieťa

Rodičia, ktorí majú na škole dve a viac detí, majú nárok na uvedenú výšku školného pre ďalšie 
dieťa, ak o ňu požiadajú  do 30. 6. 2014. Vyplnené tlačivo žiadosti je potrebné doručiť mailom na 
adresu: skolne@iwaldorf.sk, prípadne poštou na adresu školy: 
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava.

Ak žiadosť  do  uvedeného  termínu  nebude  doručená  škole,  nárok  na  súrodenecké  školné 
zaniká.
Súrodenecké školné zaniká automaticky, ak starší súrodenec žiaka ukončí návštevu WŠ.
Súrodenecké školné je poskytované na jeden školský rok.

                                                                  Zvýhodnené školné

Príspevok na vzdelávanie a rozvoj školy (školné) v školskom roku 2014/15 je 155 Eur.
Za istých podmienok je umožnené zvýhodnené školné. Celková výška školného sa rozdelí na časť, 
ktorá  sa  uhrádza  finančne v dohodnutej  výške  a  časť,  ktorá  bude kompenzovaná poskytnutím 
dohodnutej služby škole, prípadne poskytnutím tovaru, ktorý škola potrebuje.
Rodič môže o zvýhodnené školné požiadať najneskôr do 30. 6. 2014.
Vyplnené tlačivo žiadosti je potrebné doručiť mailom na adresu: skolne@iwaldorf.sk,
prípadne poštou na adresu školy: Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 
Bratislava.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
Len  v prípade  zmeny  v  sociálnej  situácii  žiadateľa  počas  roka,  môže  požiadať  o  zvýhodnené 
školné aj v priebehu školského roka.
Výška zvýhodneného školného sa určuje individuálne podľa sociálnej situácie žiadateľa.
O poskytnutí zvýhodneného školného rozhoduje komisia zložená z dvoch zástupcov školy a dvoch 
zástupcov  Rady  rodičov,  o  čom  sa  následne  spíše  so  žiadateľom  dohoda  s  konkrétnymi 
podmienkami  poskytnutia.  V  prípade  potreby  si  komisia  môže  vyžiadať  stanovisko  triedneho 
učiteľa a zástupcu rodičov triedy, ktorú dieťa žiadateľa navštevuje.
Komisia urobí pohovor so žiadateľom najneskôr do konca augusta 2014, nakoľko platnosť nových 
platobných dekrétov začína 1. 9. 2014.
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O poskytnutí alebo neposkytnutí zvýhodneného školného komisia rozhodne najneskôr 
do 31. augusta 2014 (vo výnimočných prípadoch v priebehu roka).
Zvýhodnené školné sa poskytuje vždy na jeden školský rok.

Workshop omietania hlinou :

V dňoch 14.-15.6.2014 bude v areáli školy prebiehať workshop omietania hlinou.
Súčasťou workshopu bude aj večerná prednáška o prírodnom staviteľstve vo svete.
Kurzovné 10,-€/deň
Prihlášky na adrese : miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk                                                                 mo

Jánska slávnosť :

Pozývame Vás na Jánsku slávnosť dňa 21. júna od 15.00 hod. - (do 24.00 hod. :-)
Program slávnosti je uvedený v prílohe informatória.                                                  tm

Individuálne projekty žiakov IX. ročníka :

Individuálne projekty žiakov IX. ročníka budú prebiehať v týždni od 16.6. - 20.6.2014 po 16.00 h . 
Bližšie info v budúcom informatóriu.                         ib 

Téma Jazierko :

Milí rodičia, rada by som Vás informovala o mojej aktivite ohľadom jazierka. V súčasnosti jazierko 
nie je v dobrom stave. Podpísala sa na ňom naša nedôslednosť, nedotiahnutie jeho dokončenia, naše 
občasné pedagogické zlyhania. Trápi ma to a nielen mňa. V novembri 2013 som sa rozhodla niečo 
preto urobiť, že zoženiem prostriedky a pomocníkov na jeho dokončenie. Svoje kroky Vám budem 
postupne prezentovať v informatóriu. Najprv o tom, ako sa to začalo:   

História jazierka:
Idea jazierka sa zrodila kedysi v roku 2008, keď sme sa ako škola presťahovali z pôvodnej školy na 
Sklodowskej ulici do Mierovej kolónie na Vihorlatskú. Základným motívom bolo, aby žiaci mohli 
pozorovať vodu, rastliny, živočíchy v jazierku, aby pribudol v školskej záhrade živel vody. Kreslili 
sme, modelovali model záhrady, hľadali sme vhodné miesta na ihrisko, pieskovisko, jazierko...
Záhradu vtedy mala na starosti Patrícia Svetlíková, učiteľka vo waldorfskej materskej škôlke, ktorá 
bola v priestoroch našej budovy ( terajšie Hviezdičky ). Pri rekonštrukcii budovy v roku 2009 sme 
urobili prvý výkop technikou ( mali sme tu k dispozícií bager ). Potom pokračovali žiaci spolu s 
učiteľmi, hlavne to boli vtedajší siedmaci ( triedna učiteľka Alena Klčová ), ôsmaci ( triedna 
učiteľka Renata Blaschke ). 
Neskôr sme spolupracovali s dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia Jablonka pod vedením Eriky 
Galanskej. Počas Jánskej slávnosti bolo jazierko prvýkrát napustené. Po odchode Patrície 
Svetlíkovej nebolo jazierko stále dokončené. Vzali si ho na starosť Renata Blaschke a Tatiana 
Čunderlíková. Po dvoch rokoch bola nutná oprava fĺólie, nakoľko žiaci vstupovali do jazierka a 
nešetrne s ním zaobchádzali. V júni v roku 2012 bola urobená oprava a následná úprava jazierka za 
výdatnej sponzorskej pomoci manželov Mikulovcov.  Svojou pomocou prispela aj rodička Eva 
Krčmáriková, doriešila okolie jazierka, osadila kamene. Bola vysiata tráva, zasadená vŕba, v 
jazierku sa objavili noví obyvatelia. 
Ale jazierko nebolo stále dokončené .Bolo treba doriešiť brehy, nakoľko sa tráva neujala.
V roku 2012 odišla Renata Blaschke na nové pôsobisko do Košíc a jazierko si zobral na starosť 
Dominik Dluhoš.
Pokračovanie nabudúce.

Tatiana Maťová
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Orientačný deň s waldorfskou  pedagpgikou :

Dňa 7.6. (sobota) od 10,00 do 17,00 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej sa 
uskutoční  na jednodňový orientačný seminár s lektormi vzdelávania vo waldorfskej pedagogike.

Vstupné 15 Eur

Dajte nám vedieť váš záujem na:  mail : wzdelávanie@waldorf.sk

Bližšie info na webovej stránke školy:

 http://waldorfskaskola.sk/clanok/2014/den-s-waldorfskou-pedagogikou-pozvanka                       mh

Výstava v galérii Salón fotografie :

Radi by sme upozornili na práve prebiehajúcu výstavu v galérii Salón fotografie na Kapucínskej 7
v Bratislave. Výstava sa volá Camera obscura, odhaľuje základné princípy fotografie : 
http://www.citylife.sk/vystava/camera-obscura 

Galerijné prevádzkové hodiny:
utorok: 10.00 - 16.00
streda:  13.00 - 18.00
štvrtok: 10.00 - 16.00
piatok:  13.00 - 18.00
nedeľa: - každá párna: 14.00 - 18.00

Info : 0903 805 677
Vstup na výstavu je zdarma. 

Erika Litváková - (mama žiačky druhého ročníka)
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