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Milí rodiče,
začátkem školního roku Vám byl zaslán pro Vaše děti v ZŠ a MŠ nový variabilní symbol
pro platbu stravy. Prosím, abyste jej používali. Stále je Vás dost, co uvádí starý VS, a tak se
může stát, že budete na připsání platby čekat několik dní. Platba se starým VS se na účet
nepřipíše a dodatečně se dohledává. Také bych chtěla připomenout, že je nutné posílat
platbu za stravu z účtu, který jste uvedli v přihlášce ke stravování. I toto má vliv na
připsání platby.
Podrobné informace ohledně stravování najdete na webu naší školy (Vnitřní řád školní
jídelny - ZŠ a Vnitřní řád školní jídelny - MŠ).
Přeji Vám krásný nadcházející advent.
Andrea Mifková
vedoucí ŠJ
Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pondělí 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

15. listopadu se v jídelně konalo naše druhé rodičovské diskusní setkání, v počtu cca
30 účastníků. Hledali jsme co nejkonkrétnější možnosti, jak můžeme budovat vzájemnou
důvěru, jednak mezi rodiči navzájem, jednak mezi rodiči a učiteli. Vzešlo z toho cca
15 bodů – témat, ze kterých jsme rozpracovali 5 nejpodstatnějších. Podrobný zápis ze
setkání najdete zde.
V minulém týdnu jsme se jako zástupci Kruhu vznikající důvěry sešli s panem ředitelem a
také Kolegium jsme krátce informovali o našich záměrech a o dosavadních rodičovských
setkáních. Ptali jsme se učitelů, co oni v současné situaci potřebují, a ujistili je, že jsme
také vůči jejich názorům a potřebám otevření a na dalších setkáních počítáme s jejich
účastí.
Ze setkání s učiteli vzešla důležitá prosba: POJĎME SI UŽÍT KLIDNÝ SVÁTEČNÍ ADVENT =
DEJME SI DO NOVÉHO ROKU DISKUSNÍ PAUZU.
Než si ji ovšem dopřejeme, zveme vás ještě na středeční setkání s Godi Kellerem – viz
pozvánka níže.
Za Kruh vznikající důvěry,
Lenka Kopáčová (lenka.kopacova.07(at)gmail.com)

Ve středu 28. 11., 16.30–18.30, jídelna WZŠ, pořádá Kruh vznikající důvěry
Rádi bychom vytvořili prostor pro diskusi o současné situaci v naší škole, zejména
o rodičovské roli při fungování školy a celého našeho waldorfského společenství.
Rodiče, přijďte, je to cenná příležitost, jak se na náš plovdivský w-dvoreček podívat
s mentorským nadhledem.
Za Kruh VD, Lenka Kopáčová

Dovolila jsem si parafrázovat jednu ze skladeb, která zazněla na sobotním zahájení
absolventských prací, neboť novem letošního jarmarku nakonec nebudou workshopy,
které se nám nepodařilo naplnit, ale pásmo prezentací některých absolventských prací,
na které Vás chci jménem žáků 9. třídy a jejich třídní učitelky Marie Pavoničové pozvat.
Prezentace budou probíhat v 9. třídě od cca od 10:30 do 13:30 a těšit se můžete mj. na
dokument o Antarktidě, storytelling, dvojí autorské čtení (jedno na motivy obrazů Zdenky
Braunerové, jedno z osobního deníku týkajícího se depresí u teenagerů), ukázky rozdílů
hraní na akustickou a elektrickou kytaru, dozvíte se, co je DELAY-kytarový efekt a mnohé
další. Program prezentací včetně časového harmonogramu bude k dispozici na jarmarku.
Všechny práce budou k nahlédnutí na místě – určitě se alespoň zastavte, nebudete
litovat!
V průběhu odpoledne bude pro rodiče dvakrát otevřena adventní spirála v eurytmickém
sále, časy budou upřesněny v programu v den jarmarku. Svíčku bude možné si zakoupit
nebo vyrobit na místě, příp. přinést z domova vlastní.
Díky iniciativě rodičů napříč třídami budeme mít cca 14 rukodělných dílen, 9. třída zajistí
kavárnu a rodiče 8. třídy čajovnu.
A nyní něco praktického:
- v pátek 30. 11. od 15:30 oceníme každou mužskou ruku, která nám pomůže se
stěhováním lavic z bazénu a jejich přesuny po škole
- výtvarně zdatné maminky mohou v pátek odpoledne vypomoci s výzdobou prostor,
možné je i v průběhu celého týdne kontaktovat členy Kruhu výzdoby a pomoci s výrobou
jednotlivých prvků (pavlinka@post.cz)
- naši šatnáři a prodejci vstupenek rovněž přivítají pomoc v den jarmarku na jakkoli
dlouhou či krátkou dobu – kontaktujte hamarnori@gmail.com (vstupenky) nebo
beranova.e@gmail.com (šatna)
- organizátoři občerstvení prosí o pomocníky v den jarmarku na výdej jídla, případně
profesionální pokladníky. S nabídkou pomoci můžete kontaktovat Aleše Chalabalu
(ach@seznam.cz)
- uvítáme jakékoliv množství jehličnatých větví a větvičky stálezelených keřů na věnce skládat můžete pod borovice do atria, dále polínka kolem 80 cm na výšku a 15 cm na
šířku
PŘIPOMÍNÁME PROSBU O JEDNU POMAZÁNKU A 3 BUCHTY ZA KAŽDOU TŘÍDU JAKO
PŘÍSPĚVEK DO SPOLEČNÉHO OBČERSTVENÍ – NOSIT MŮŽETE DO ŠKOLNÍ KUCHYŇKY
V PÁTEK ODPOLEDNE NEBO V SOBOTU RÁNO.
DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC S PŘÍPRAVOU JARMARKU A TĚŠÍME SE NA VÁS
V SOBOTU 1. 12. V 10 HODIN.

Pro jistotu zopakujeme kontakty na garanty jednotlivých oblastí:
Hlavní garant za 6. Třídu: Zuzana Křenková, zkrenkova@seznam.cz
Pozvánky a propagace: Eva Klárová evaklar@email.cz
Příprava prostor: Bára Krejčiříková barbara.k@seznam.cz
Vstupenky: Nóri Hamar hamarnori@gmail.com
Šatna: Eva Beranová beranova.e@gmail.com
Kulturní program: Sabina Karásková sabinakar@gmail.com
Dílny + workshopy: Naďa Vlhová nada.vlhova@seznam.cz
Prodej: Jana Šmidtmajerová Jana.Smidtmajerova@seznam.cz
Pokladník: Petra Šetinová setinova.petra@seznam.cz
Klidová místnost pro matky s malými dětmi: Pavla Hajdová pavlahajdova@gmail.com
Občerstvení zajišťuje 5. třída, kontaktní osobou je Aleš Chalabala ach@seznam.cz
Pozdraveno budiž světlo!
Zuzka Křenková za organizující 6. třídu

Dne 24. 11. se uskutečnil seminář s mentorem školy Godim Kellerem. Sešlo se přes
20 rodičů, kteří se ráno sladili zpěvem a potom se věnovali s Godim tématům semináře.
Proč je volná hra tak důležitá nejen pro rozvoj dítěte ale také jak se zúročí v pozdějším
věku. Jak se proměňuje vnímání v dospívání a v čem jsou děti jiné než dospělí.
Děkujeme Janě Spurné a celému týmu za organizaci, Janě Ohlídalové za překlad a Julii
Šťastné za výtečnou kuchyni.
Matěj Forman

Platba členského příspěvku na školní rok 2018/2019 se hradí takto:
- Číslo účtu po platby WA Fio banka: 2800424417/2010 POZOR! účet není
shodný s účtem WZŠ+MŠ
- Termín nejpozději do 31. 12. 2018
- Jeden člen WA v rodině … částka 1000,- Kč
- Dva členové v rodině - postačí když zaplatí jeden z rodičů … částka 1000,- Kč
- Variabilní symbol neuvádějte
- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení obou rodičů (členů WA) pro identifikaci platby
- Specifický symbol 11111 pro členský příspěvek a 22222 pro finanční dar
Prosíme rodiče nečleny WA, aby zaplatili dar ve výši 1000,- Kč na rok, tedy stejně jako
členové WA, neboť prostředky WA čerpají všichni žáci bez rozdílu.
Pokud máte potíže s platbami do WA, řešte to prosím co nejdříve domluvou s členy
w-výboru.

Prosíme všechny rodiče WZŠ+MŠ a členy WA, kteří dosud neodevzdali novou písemnou
přihlášku do WA, aby nám ji předali co nejdříve. Vaši třídní pokladníci WA mají přehled
o členství ve WA ve vaší třídě.
Formulář stáhnete na http://www.waldorf-brno.cz/w-alternativa/patecni-listy-144/
Je třeba, aby každý dospělý z rodiny vyplnil samostatnou přihlášku, minimálně jeden.
Je velmi potřebné, aby WA evidovala více členů, prosím pokud možno přihlaste se oba
rodiče. Výše členského příspěvku je jednotná rodinná (tj. 1000,- Kč). Do obou přihlášek
vypište všechny děti, uveďte rodná čísla i druhého rodiče, v evidenci rodin WA se to
propojí.
Podepsané přihlášky můžete odevzdat do kanceláře WZŠ Plovdivská 8, Brno paní Yvoně
Piňosové, nebo oscanovat a poslat emailem na walternativa@waldorf-brno.cz, nebo
poštou W alternativa, Plovdivská 8, Brno 616 00.

Jana Nawrathová, email: waevidence@waldorf-brno.cz (evidence členů), tel: 775 571 710

