
Uređenje i opremanje Škole 
 

 Trudimo se da naša mala stara Škola bude ugodno mjesto za boravak i 

učenje našim učenicima pa navodimo neke radove i aktivnosti koje smo 

poduzimali tijekom protekle tri godine u suradnji s roditeljima, Gradom 

Zagrebom,  Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport i Vijećem gradske 

četvrti Maksimir. 
 

 Obnovili smo i lakirali parket u svim učionicama, obnovili školske ploče i promijenili 

nove zavjese (narančaste boje u plave) na južnoj strani Škole, kako bismo omogućili  

normalno održavanje nastave za vrijeme sunčanih dana.  

 Detaljno smo uredili školsku sportsku dvoranu (od poda do stropa) i očistili od 

nečistoća nakupljenih tijekom osam godina.  

 Opremili smo školsku kuhinju i sanitarni trakt prema propisima HACCP-a. 

 Školsko igralište, uništeno tijekom izgradnje krova i pročelja Škole, svježe je iscrtano 

2013. godine, a 2014. godine postavljena je nova zaštitna mreža, veća i sigurnija za učenike. 

Redovito bojimo nogometne golove i održavamo svu ostalu sportsku opremu. 

 Za kvalitetniju izvedbu naših priredaba, uz postojeću opremu za ozvučenje, kupovali 

smo i dodatnu opremu (zvučnike, mikrofone, pojačalo…). 

 Za početak nastave redovito kupujemo nastavna sredstva i pomagala i kompletiramo 

opremu za pojedine nastavne predmete prema iskazanim potrebama predmetnih učitelja.  

 Prema Odluci Vijeća roditelja obnovili smo lektirni fond, a planiramo ga i dalje 

dopunjavati novim naslovima. 

 Četiri naše učionice opremljene su projektorima, a za sljedeću školsku godinu osvojili 

smo jedan mobilni projektor, kao nagradu za uštedu energije u projektu EURONET 50/50. Od 

svih škola Grada Zagreba izabrani smo za projekt u skupinu od pet osnovnih škola Grada 

Zagreba.  

 Od novaca prikupljenih na božićnom sajmu 2013. godine ( 10.000 kuna) i uz pomoć 

Grada Zagreba uveli smo žičani i bežični internet u sve učionice.  

 Intenzivno obnavljamo naš vrlo stari i dotrajali fond računala za potrebe nastave 

informatike i ostalih predmeta, kao i za ostalo osoblje Škole.  

 Prije dvije godine, zbog potrebe održavanja nastave u jutarnjem turnusu, u potpunosti 

smo uredili i opremili novu učionicu u prizemlju, a za sljedeću školsku godinu upravo je 

osposobljena i uređena nova učionica na katu za održavanje izborne nastave informatike.  



 Svake godine obnavljamo školski namještaj, uređujemo unutrašnjost i okoliš Škole. 

Tako smo, između ostaloga, posjekli dvije osušene breze i na njihovo mjesto posadili tri 

javora. Svakog proljeća sadimo cvijeće i uređujemo prostor ispred sportske dvorane. Sve ove 

akcije  provodimo uz sudjelovanje naših učenika radi odgojnog djelovanja.  

 Zbog zdravlja učenika i uštede energije uvodimo LED rasvjetu u cijelu Školu. Za sada 

smo opremili cijeli prvi kat, učionicu za povijest i dvije učionice produženog boravka. 

Nadamo se da ćemo zamijeniti postojeću rasvjetu i u ostalim prostorima do kraja sljedeće 

školske godine.  

 Hvala svim roditeljima koji su prepoznali naše potrebe i aktivno se 

uključili prigodnim donacijama.  
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