Osvobozená škola
hledá vybavení
Milí příznivci, milí známí i neznámí,
naše škola má krásné nové prostory v Boleslavské 16 na Praze 3, do kterých se od září
nastěhují děti. Nyní školu rekonstruujeme a potřebujeme ji vybavit. Pomůžete nám? Budeme
rádi za věci zánovní, které už původní majitel nepotřebuje a zároveň jsou funkční.
V průběhu června a července otevřeme v prostoru školy určité hodiny, kdy nám budete
moci drobnější věci donést. Pro větší věci si v rámci Prahy rádi dojedeme. Pokud by se nám
sešlo věcí více než upotřebíme, rozdělíme se s dalšími školami z Asociace svobodných
demokratických škol, případně s krizovými centry pro děti a azylovými domy.
Předem moc děkujeme!
Můžete nás kontaktovat na 608 383 578, info@osvobozenaskola.cz nebo na fb.

www.osvobozenaskola.cz
Výtvarná a rukodělná dílna
•
•
•
•
•
•
•
•

výtvarné potřeby (papíry, barvy, štětce,
pastelky, fixy, lepidla, nůžky, razítka…)
potřeby pro tvoření (korálky, drátky,
pedig, raznice, fimo…)
šicí stroj(e)
látky a potřeby na šití
ponk a potřeby pro práci se dřevem
drobné nářadí (šroubováky, kladiva,
kleště, nebozezy, svěrák, pájka, pily…)
odborná literatura, návody…
papíry šmíráky na kreslení, poznámky
atd. (pokud by měl někdo přístup ke
zbytkovému papíru z tiskárny)

Přírodovědná učebna
•
•

interaktivní tabule
lavice a židle (normované pro II. stupeň)

•
•
•
•
•

mikroskopy
učebnice
odborné pomůcky na přírodní vědy
odborná literatura
laboratorní pomůcky na pokusy

Jazyková a humanitní učebna
•
•
•
•
•

interaktivní tabule
lavice a židle (normované pro 1. stupeň)
didaktické hry a výukové pomůcky
učebnice
odborné knihy, slovníky

Relaxační místnost
•
•
•

koberec
polštářky
sedací vaky, závěsná houpací křesla, sítě,
hamaky

Společenská místnost

Šatny

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

knihy do knihovny: encyklopedie,
časopisy, beletrie, odborná literatura
společenské hry
didaktické hry a pomůcky
stavebnice a kostky (dřevěné kostky,
lego, merkur…)
bílé tabule
flipchart
skládací nebo stohovatelné židle
dataprojektor
plátno

Počítačová učebna
•
•

4 kompletní PC (počítač, monitor,
klávesnice, myš, operační program…)
tablety

Hudebna
•
•
•
•

klavír
Orffovy nástroje
flétny, kytara a další menší nástroje
audiosystém

vysokozátěžový koberec
skříňky

Jídelna a výdejna
•
•
•
•
•
•
•

ohřevný pult pro 4 gastronádoby 1/1
převozné termosky na polévku (10 l)
nádobí (talíře, hrnky, skleničky, misky,
příbory)
tácy a odkládací stojan na tácy
myčka nádobí (dle počtu dětí možná 2)
stoly a židle
nádoby na nápoje

Dvorek
•
•
•
•

venkovní truhlíky a květináče
nástroje pro drobné zahradničení
drobné venkovní hry (balóny, chůdy,
diabolo…)
vybavení na venkovní hry a sporty (lana,
kloboučky na označení stanovišť,
badminton, ping-pong, síť na míčové hry,
hokejky na florbal…)

Ředitelna – sborovna – týmovna

Úklidová místnost

•
•

•

•
•
•

pracovní stoly a židle
zamykatelné kontejnery nebo skříně na
citlivé dokument
spotřební kancelářský materiál
kvalitní tiskárna
kopírka

•

•

úklidové pomůcky a prostředky pro
pravidelný úklid s dětmi
úklidové pomůcky a prostředky pro
profesionální úklid (dle hygienické
směrnice)
koše na tříděný odpad pro celou školu

Co je Osvobozená škola
Inovativní základní škola postavená na sebeřízeném vzdělávání, kde se děti učí svým vlastním
tempem, na základě své vnitřní motivace.

www.osvobozenaskola.cz

