Školu u Filipa čaká sťahovanie
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Banskobystrická súkromná základná Škola u Filipa bude od budúceho školského roka sídliť v
nových priestoroch v areáli Univerzity Mateja Bela (UMB) na Ružovej ulici.
BANSKÁ BYSTRICA. Žiaci pomôžu vytvoriť a zrealizovať predstavu o svojej novej školskej budove a
jej okolí. Informovala o tom Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie UMB v
Banskej Bystrici. "Škola u Filipa už dlhšie hľadala nové priestory, ktoré by poskytovali stabilitu a
umožňovali dlhodobý rozvoj školy. Odozvu a podporu našla na pôde UMB a jej Pedagogickej
fakulty, čo obe organizácie potvrdili podpisom zmluvy o dlhodobej spolupráci. Základná škola,
ktorú navštevuje 180 žiakov v deviatich ročníkoch a v meste pod Urpínom pôsobí už 13. rok, zaháji
nový školský rok 2016/2017 v samostatnej buove priamo v areáli našej fakulty," vysvetlila
Ševčíková. Pôsobenie školy v areáli Pedagogickej fakulty UMB umožní úzku spoluprácu v
prospech vzdelávania detí i študentov a vedecko-výskumnej práce fakulty. Budúci učitelia,
študenti fakulty, budú mať možnosť vyonávať tam absolventskú prax. "Žiaci sa v rámci
Envirotýždňa a jeho kampane za bezpečnejšie, krajšie a ekologickejšie prostredie budú podieľať na
plánovaní a realizácii vlastných nových priestorov, v ktorých sa budú cítiť dobre a bezpečne.
Potreby a predstavy detí pomôžu dotvoriť priestor a zabezpečia, aby sa pri realizácii nezabudlo na
akomponovanie takých oblastí, ako sú zeleň či ochrana prírody. Cieľom projektu nie je obsiahnuť
konečnú podobu realizácie, ale vyvolať diskusiu a vzbudiť záujem detí i rodičov a zároveň
poskytnúť prvotné predstavy o zmenách," dodala Ševčíková. Jedným z prvým krokov žiakov bude
exkurzia v areáli UMB, ktorá sa uskutoční už 18. a 19. apríla. Deti si prejdú budúce priestory školy
a budú mať možnosť navrhnúť, ako sa dá priestor dotvoriť, prípadne zmeniť. Škola u Filipa desať
rokov sídlila na Bakossovej ulici, tam však mesto chystá realizáciu svojich zámerov.

