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1. číslo

Letem waldorfským světem
Jednou budem dál
Ne vždy je lehkost v barevném světě bytí,
nedej se chytit do pavoučích sítí.
Mince i druhou stranu mívá
a ten, kdo řeč jinou má i přítelem bývá.
Všemocný čas léčí všechny šrámy
a pro každého, kdo bez pýchy přichází, jsou otevřené brány.
Ne naše velká JÁ, ale děti a jejich andělé
musí být v tomto školním světě naši nejbližší přátelé.
V lásce a úctě můžeme společně kupředu jít,
i v tichu jinakosti se mohou všichni dobře mít.
V základní škole v pondělí 3. 9. 2018 v 8:30 hodin v přestávce mezi dešťovými
přeháňkami jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. Ve školním společenství jsme uvítali
žáčky do vrbové a jabloňové 1. třídy.
Školní družina v doplněném obsazení se bude starat o žáky z 1. – 4. tříd.
Na druhém stupni (6. - 9. třída) od pondělí 17. 9. startuje školní klub.
Letos poprvé jen pro 5. třídu (jako družina) je zřízen spolkem rodičů W alternativa
z projektů EU Dětský KLUB OUK.
Školka je také v plné síle - s úsměvem a s novými dětmi a navíc kuchyňkami, které ještě
voní novotou a pyšně stojí v každém oddělení.
Školní jídelna začíná od čtvrtka 6. 9. vařit své dobrůtky ve zcela přebudované kuchyni.
Aktuální nabídku kroužků najdete na našem webu :
http://www.waldorf-brno.cz/komunitni-centrum/zajmove-krouzky-92/
Děkujeme mnohokrát všem, kteří pomohli s přípravami.
Krásné dny v novém školním roce nám všem přeje
Yvonna Piňosová za vedení školy

Páteční waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pátku 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

INFORMACE K PLATBÁM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Tuto informaci naleznete tento týden v žákovské knížce Vašeho dítěte, vč. jemu přiděleného
osobního čísla žáka:
Milí rodiče,
kvůli okolnostem na straně dodavatele se nám zatím nepodařilo spustit systém evidence
plateb přes elektronickou matriku ŠKOLA ONLINE. V tomto školním roce budeme platby
evidovat ručně, proto Vás žádáme o sounáležitost a pozornost, kterou věnujete
následujícím řádkům:
Vašemu dítěti bylo přiděleno OSOBNÍ ČÍSLO ŽÁKA, které používejte jako VARIABILNÍ
SYMBOL při všech platbách do ZŠ (mimo stravy ve školní jídelně). Toto číslo se po dobu
školní docházky nezmění.
Pro rozlišení jednotlivých plateb používejte tento SPECIFICKÝ SYMBOL:
školní družina
školní klub
školy v přírodě, školní výlety
lyžařský výcvik
kroužky školy

100
200
300
400
bude uvedeno na přihlášce ke kroužku

Bankovní účet: 2500175228/2010 (FIO banka)
Více plateb do školy nelze slučovat. Prosíme, dodržujte variabilní a specifické symboly a
doplňte do textu zprávy pro příjemce, za co platba je.
Platby do ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna používá pro platby vlastní variabilní symboly (zákonní zástupci je
obdrželi e-mailem ze školní jídelny koncem srpna 2018). Toto číslo se po dobu školní
docházky nezmění.
Bankovní účet školní jídelny: 2000843963/2010 (FIO banka)
UPŘESNĚNÍ K VÝDEJI ČIPŮ
V e-mailu z 29. 8. 2018 jsme uvedli informaci, kdy probíhá výdej nových čipů ve školní
jídelně. Doplňujeme, že toto se týká jen nových strávníků.
Čipy vydané dětem v předchozích letech jsou stále platné a zůstanou jim do ukončení
školní docházky.

Vážení rodiče,
od září bude na naší škole fungovat včelařský kroužek. Scházet se budeme každé
úterý, čas upřesníme podle školního rozvrhu přihlášených dětí, nejlépe ve 13:30. Obsah
bude zaměřen na poznávání života včel a včelařského řemesla. Kroužek bude podnikat
kroky k uvedení včel do naší školy, mj. vybudováním plůtku kolem jejich budoucího
stanoviště. Samotné umístění úlu na školní zahradu bychom rádi realizovali na jaře.
Běžnou součástí programu budou výjezdy za včelaři. Proto je nutné mít pro práci
v kroužku vyhrazené celé odpoledne, byť teoretické schůzky budou kratší. Cestovní
výlohy budou v režii rodiny.
Doporučuji až od 5. třídy.
Těším se na případné ohlasy, podněty a hlavně na poznávací i pracovní dobrodružství se
zájemci.
Julie Šťastná, jstastna@gmail.com, 732 873 585

Milí waldorfští,
začínají se mi sbíhat poptávky na doplnění penálů s pastely a bločky Stockmar, tak kdo má
taktéž potřebu překontrolovat chybějící malovátka, případně modelovací vosky, barvy,
štětce či jiné školní potřeby, pište prosím své požadavky na petrakurowska@gmail.com
anebo volejte 774 219 099.
Zdravím a v novém školním roce ať se daří! :-)
Petra Kurowská

LETEM PRÁZDNINOVÝM SVĚTEM…
na nástěnce ve vestibulu je malá ochutnávka zážitků, které o prázdninách
prožili učitelé naší školy a školky.

Rodiče, děti, PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE ZÁŽITKY!
Svoji vytištěnou fotku můžete přímo nalepit na volnou plochu, nebo fotku
v elektronické podobě zašlete na bielikova@waldorf-brno.cz do 10. září.
děkujeme

Wokénko z činnosti W-alternativy

Milí spolučlenové,
v novém roce nás čeká ve WA spousta změn a nových aktivit – budeme Vám je dávkovat postupně, jak
budou přicházet. Nejaktuálnější je v současné době Klub OUK – předskokan školního klubu určený pro
páťáky – a změna v zajišťování eurytmických cviček včetně burzy v pátek 14. 9. (viz samostatný
letáček). O dalších akcích budeme informovat příště.
Za wýbor Zuzka Křenková, rodič z 6.W

VELKÁ CVIČKOVÁ REWOLUCE
aneb
PŘES RUBIKON VE VLASTNÍCH CVIČKÁCH
Milí rodiče,
jak jsme inzerovali před prázdninami, v tomto školním roce dojde na
popud školy ke změně systému v zajišťování cviček pro děti do hodin
eurytmie.
U 1. – 3. tříd zůstává systém jako doposud – dětem zajistí zapůjčení
cviček správné velikosti přímo jejich učitelka eurytmie za poplatek
200 Kč (prvňáci – vstupní poplatek) nebo 50 Kč
(druháci a třeťáci - nájemné) – cvičky zůstanou majetkem WA a dítěti
budou průběžně vyměňovány podle potřeby.
Starost o zajištění cviček pro děti od 4. třídy už přejde na Vás.
WA nabízí následující pomoc:
• v pátek 14. září od 15 do 16:30 hodin v eurytmickém sále se
uskuteční burza použitých cviček – dostupné jsou velikosti
34, 37 – 41, 43, cena za kus je 100 Kč
• ostatním nabízíme možnost připojení k hromadnému nákupu
nových cviček od firmy T.I.M.E.J., cena cviček je max. 209 Kč + část
poštovného – správnou velikost si děti mohou zjistit na
1. hodině eurytmie, objednávky se zjištěným číslem cviček posílejte
přímo na adresu eurytmicke.cvicky@seznam.cz, uzávěrku objednávek
23. 9. 2018 oznámím i přes třídní kolečka, pro opozdilce pravděpodobně
ještě jednou zopakujeme
• jakékoliv individuální požadavky zasílejte rovněž na adresu
eurytmicke.cvicky@seznam.cz (propásnutí objednávky, změna
velikosti nohy)

Věřím, že přechod na nový systém zvládneme
levou zadní.
Zuzka Křenková za WA

Waldorfská základní škola v Brně přijme

2 TŘÍDNÍ UČITELE
Podmínky pracovního poměru:
o plný úvazek
o 5. třída s nástupem IHNED
o 7. třída s nástupem od listopadu 2018

Požadujeme:
o odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících
o doložitelné vzdělání ve waldorfské pedagogice (víceletý seminář, příp.

zahájení studia) nebo 2 roky praxe ve waldorfské škole
o pracovní zkušenosti s dětmi školního věku
o zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o možnost dalšího vzdělávání
o příspěvek na stravování

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis
o motivační dopis zahrnující Vaše zkušenosti z waldorfského prostředí,

motivaci k práci ve waldorfské škole, představu o vedení třídy na
waldorfské ZŠ, preferujeme ručně psanou formu dopisu (lze i naskenovat
a zaslat v elektronické podobě).
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz nebo písemně na adresu
školy
Případné informace u p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

Waldorfská základní škola v Brně přijme

1 ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA
1 POMOCNOU KUCHAŘKU DO ŠJ
Podmínky pracovního poměru:
o
o
o
o
o

úklid: ranní směna cca 7:00– 15:30 (dle dohody)
kuchyně: ranní směna 6:00– 14:30
plný úvazek na pracovní smlouvu
nástup ihned, na dobu určitou do 30. 6. 2019
nástupní plat 14330 Kč (úklid) nebo 15540 Kč (pomocné práce
v kuchyni)
o uchazeč musí být evidovaný na Úřadu práce Brno-město - nutná
DOPORUČENKA z ÚP!

Požadujeme:
o
o
o
o

zdravotní způsobilost
zodpovědnost, pečlivost
kladný vztah k dětem
praxe vítána

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o příspěvek na stravování (výběr ze 2 jídel ve školní jídelně)

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis + krátký motivační dopis
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz
o nebo volat p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

