
Komunitní základní škola a lesní mateřská škola Avalon, z.s.

Týn nad Vltavou 

Vážení, milí, usměvaví...
...obracíme se na Vás s prosbou o pomoc.

Je nám jasné, že v je v tomto směru velká poptávka a že není jednoduché vybrat si, kam
pomoc poskytnout a kam ne. Posuďte tedy sami, zda Vám toto bude dávat smysl.

Jsme začínající nestátní lesní školka a základní škola pracující na netradičních principech.
Hlásíme se  k inovativním myšlenkám otevřeného vyučování, využíváme prvky  Montessori a

waldorfské pedagogiky, vyznáváme hodnoty konceptu Respektovat a být respektován. 

Naší specializací je práce s dětmi v domácím vzdělávání v rámci mateřské i základní školy.
Jsme jednou z nemnoha škol, která tyto možnosti, za příznivých podmínek pro děti i rodiče,

poskytuje. Podporujeme tím změny v zastaralé struktuře našeho školství.

Usilujeme o propojení školy s běžným životem dětí. Spolupracujeme na jejím rozvoji s rodiči i
veřejností. Navazujeme spolupráci s organizacemi, které mají dětem co nabídnout.

Pro děti z lesní mateřské školy jsme společně s jejich rodiči a přáteli školy vybudovali zázemí
v jurtě na pěkném místě obklopeném přírodou. Zároveň máme k dispozici velkou zahradu a

zázemí v budově. Na úpravách a zvelebování naší školky společně stále pracujeme.

V základní škole nabízíme v současné době zázemí cca 70 žákům v domácím vzdělávání z celé
republiky. Zájem o tuto formu výuky je veliký, proto pracujeme na rozšíření kapacity školy.

Zároveň bychom rádi začali poskytovat inovativní alternativní vzdělávání také žákům v denní
školní docházce.

Finanční situace našeho projektu je momentálně dost náročná. Abychom mohli překlenout
nelehké období a nadále poskytovat zázemí dětem, které třeba nezapadají do klasického

konceptu školství, dovolujeme si Vás požádat o jakkoli velký finanční příspěvek.



Rozhodli jste se pomoci?

Sponzorský dar můžete poslat na č.ú: 240 190 61 36 / 2010, v.s.: 111, do zprávy slovo: DAR.
Po připsání částky na náš účet automaticky posíláme potvrzení o přijatém daru. 

Sponzorské dary přijímáme i v hotovosti v kanceláři školy, nebo ve formě věcného daru. Co
poptáváme najdete na našich stránkách www.avalon-tyn.cz.

Pokud požadujete sponzorskou smlouvu, není nic snazšího, než ji podepsat.
Ozvěte se na e-mail nebo telefon. Vše rychle vyřídíme.

Kromě radosti z dobrého skutku bychom Vám rádi nabídli poděkování formou reklamy:
- umístěním loga společnosti na webových stránkách školy

- veřejné poděkování prostřednictvím našich fb stránek

Proč to děláme?

Aby naše děti byly šťastné! Pro příznivější budoucnost.

Tel: 777 270 507   

web: www.avalon-tyn.cz  

fb: https://www.facebook.com/skola.avalon.tyn

http://www.avalon-tyn.cz/
https://www.facebook.com/skola.avalon.tyn
http://www.avalon-tyn.cz/
http://www.avalon-tyn.cz/
http://www.avalon-tyn.cz/
http://www.avalon-tyn.cz/

