Ročník 13.

Datum
BŘEZEN
st 20. 3.
st 20. 3.
pá 29. – ne 31. 3.
DUBEN
út 2. 4.
čt 4. 4.
pá 5. a so 6. 4.
so 27. 4.
KVĚTEN
pá 24. – so 25.5.
so 25.5.

Datum
BŘEZEN
st 13. 3.
st 20. 3.
st 27. 3.
DUBEN
st 10. 4.
so 27. 4.
KVĚTEN
po 6., út 7. a čt 9. 5.
pá 24. – so 25.5.
so 25.5.

11. 3. 2019, Brno

25. číslo

Akce

Čas

Kruh stravování
Miroslava Knedlová – Eurytmie v ZŠ
Tvořivý víkend – Pohyb v umění

16.00
18.00

Učitelé ZŠ – Beseda k zápisu
Vystoupení dětí z LeGranda
Zápis do ZŠ
Brigáda na zahradě školy a školky

18.00
15.00

Zkouška všewaldorfského orchestru pro
oslavy W100 v Brně
Veřejný koncert všewaldorfského
orchestru

Místo

ZŠ

tělocvična

9.00 – 14.00
škola
odpoledne

tělocvična

Akce

Čas

Místo

Třídní schůzka
Kruh stravování
Miroslava Knedlová – Eurytmie v MŠ

17.30
16.00
18.00

jídelna ZŠ

Učitelé MŠ – Beseda s prohlídkou školky
Brigáda na zahradě školky a školy

18.00
9.00 – 14.00

Zápis do MŠ
Zkouška všewaldorfského orchestru pro
oslavy W100 v Brně
Veřejný koncert všewaldorfského
orchestru

18.00
škola
odpoledne

tělocvična
školy

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

Pozvánka na pracovní schůzku k putovní výstavě W100 v Alfa pasáži a
přidruženým akcím
Milí rodiče a ostatní příznivci naší školy.
Dovolujeme si vás pozvat na pracovní schůzku k putovní výstavě W100 v Alfa pasáži, která
se uskuteční v úterý 19. března 2019 v 16:30 hodin ve 4. třídě.
V uplynulých měsících jsme společnými učitelsko-rodičovskými silami udělali mnoho
práce potřebné k tomu, aby se v Brně mohly v plné kráse skvět rukodělné výrobky, sešity,
obrazy a obrázky z waldorfských škol celé republiky, a mnohé nápady již byly díky
mnohým z vás sneseny na zem.
Nyní, necelé 2 měsíce před slavnostním zahájením výstavy je čas právě na to, abychom
vše sladili a časově přesně naplánovali. Kromě již stávajícího týmu lidí, kteří vtiskli výstavě
ideu, budeme nyní potřebovat každou pomocnou ruku.
Přijďte tedy, pokud chcete v jakékoliv míře přiložit ruku k dílu. Pokud vám nevyhovuje
termín setkání, napište na mail zavrelova@waldorf-brno.cz svou představu pomoci.
Těšíme se na společnou práci a budeme rádi, když svým zájmem a pomocí podpoříte
fungování waldorfského společenství.
Za tým W100 Zuzana Zavřelová

Pozvánka na veřejnou konzultaci k dotazníkovému šetření fy.Scio Mapa
školy
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na veřejnou konzultaci k dotazníkovému šetření fy.Scio Mapa
školy, které se uskuteční ve čtvrtek 4.dubna 2019 v 18:00 hodin ve školní jídelně.
Z výsledků vašich dotazníků a z podnětů, které vyplynou při veřejné konzultaci, vytvoří
fy.Scio definitivní individuální zprávu pro naši školu, ze které můžeme vycházet při hledání
nových cest spolupráce.
Děkujeme za vás čas strávený při vyplňování dotazníků a těšíme se na viděnou při veřejné
konzultaci.
Za vedení školy Zuzana Zavřelová

Neformální čajování s ředitelem
Z dotazníkového šetření mapy školy vyplynulo vedle jiných témat (jako čistota WC nebo
výuka cizích jazyků) mnoho podnětů směrem k mé osobě, jako řediteli školy. Řízení každé
školy je vždy komplexní a složitá oblast, pokud se ale jedná o školu waldorfskou, stává se
často podobné procházení labyrintem katedrály v Chartres.
Pokud máte zájem se na něco z oblasti vedení školy zeptat, nebo přidat další podněty,
nabízím první z možných setkání už v úterý 26. 3. v 17h.
Tomáš Jedlička, ředitel školy

Milí spolučlenové,
v úterý 26. února se konala walná hromada, o jejímž průběhu jsme krátce informovali už
před týdnem. O týden později, v úterý 5. 3. se poprvé sešel nový wýbor. Zápisy z obou
setkání najdete na webu WA – zápis z walné hromady a zápis z jednání wýboru.
Informace a kontakty na webu WA jsou průběžně aktualizovány, ke kontaktování členů
nového wýboru zatím používejte adresy jednotlivců, neboť mailové kolečko z důvodu
absence správce IT zatím nebylo upraveno.
Příští setkání wýboru se uskuteční ve čtvrtek 28. 3. v 18 hodin. Opět rádi uvítáme
zástupce tříd. O programu a místě konání Vás uvědomíme prostřednictvím Pondělních
listů.
Jarní jarmark, jak ho známe, se letos konat nebude – škola pověřila (jarmark tradičně
organizující) rodiče 3. a 4. třídy zajištěním dílen na výstavě k W100. Wýbor WA se rozhodl,
že po zdařilé samostatné organizaci adventního jarmarku se pustí do uspořádání
náhradního jarního setkání pro všechny zájemce z řad rodičů – ať už formou
sportovního odpoledne, výletu či jiné aktivity. Domníváme se, že je důležité zachovat
kontinuitu komunitního setkání a společného prožitku, byť počítáme s tím, že bude
skromnější a méně časově i organizačně náročné. Nápady zatím sbíráme, vhodný termín
budeme konzultovat s vedením školy tak, aby nenarušil harmonogram akcí k oslavám
W100. Koho myšlenka zaujala, může se přihlásit na e-mail zkrenkova@seznam.cz.
Za wýbor WA Zuzka Křenková a Ivana Cenková

Milí rodiče,
Kdo má chuť něco krásného vytvořit pro radost svou i školkových dětí, je srdečně vítán v
kruhu Přástek. Setkáváme se pravidelně každý pátek od 9 do 13 hodin v Hnízdě v MŠ.
Ivana Kozlová

Vážení rodiče,
na 25. března 2019 je plánováno další setkání školské rady naší školy. Školská rada je
samosprávným orgánem školy tvořená zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a
rodičů (každá skupina má 2 členy). Existence a pravidla fungování školské rady vychází ze
školského zákona.
Předběžný program jednání je plánován takto:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Připomínky k zápisu z minulého zasedání.
3. Projednání inspečkní zprávy ČŠI.
4. Hospodaření školy
5. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání.
6. Různé, diskuze, závěr.
Rodiče mohou předkládat na jednání školské rady své písemné podněty. Pokud chcete,
aby byly zařazeny do programu tohoto jednání, je třeba je předložit předsedkyni školské
rady (případně dalším členům školské rady) do pátku 15. března 2019, 12 hodin.
Ke kontaktování můžete využít mailové kolečko celé školské rady s adresou
skolskarada@waldorf-brno.cz, případně oslovit přímo některého z radních.
Pokud se chcete informovat o dosavadní činnosti školské rady, pak jsou informace na
webu školy: http://www.waldorf-brno.cz/zakladni-skola/skolska-rada-52/
Svatava Nunvářová, předsedkyně

Rodiče pro svou potřebu vytvořili přehledný web sloužící ke shromažďování informací ze
školky, které chodí převážně e-mailem a které v mnoha z našich schránek zapadnou
hluboko mezi další poštu. Web není oficiálním webem školky. Jeho správci se snaží
udržovat informace aktuální a úplné.
Na webu mimo jiné najdete:
 aktuální informace
 fotky přístupné pouze pro rodiče
 kalendář akcí a událostí
Adresa webu je https://sites.google.com/view/wmsbrno/.
Aktuálně se snažíme dát dohromady fotky z masopustního týdne. Prosíme, pošlete nám na
wms.brno@gmail.com svoje fotky, o které se můžete podělit s ostatními rodiči.

Jan Bárta

