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Školáci z Michle se budou učit i relaxovat v novém amfiteátru
Soutěžní projekt Lepší škola si v Praze 4 připsal na konto další spokojené školáky. Nyní se mohou
žáci ze Základní školy Ohradní učit na čerstvém vzduchu v nově postaveném multifunkčním
amfiteátru. Ten ale není jen novou venkovní učebnou, může být využit také jako zábavní a
relaxační prostor.
Venkovní učebnu i místo pro pořádání různých akcí dnes spolu s dětmi slavnostně otevřeli
organizátoři projektu z Lepšího místa s partnery. Městskou část Praha 4 zastupoval radní Prahy 4 pro
oblast školství a mládeže Jaroslav Míth (ODS) a radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN –
Tučňák).
Multifunkční prostor vznikl na přání dětí, organizátorem projektu bylo Lepší místo. Jde o originální
systém, který může využívat také veřejnost. Přes mobilní a webovou aplikaci Lepší místo stačí zadat
svůj tip na zlepšení, vyfotit a poslat.
„Lepší místo učí děti vnímat pojem veřejný prostor, dívat se kolem sebe a přemýšlet o tom, co a jak
vylepšit, a to je i naším cílem,“ uvedl Jaroslav Míth, který se spolu s radním pro životní prostředí
Ondřejem Růžičkou stal patronem projektu. „Žáci ve čtyřech michelských školách měli možnost
přemýšlet nad tím, jak by si přáli zlepšit svou školu a veřejnost i odborná porota následně vybíraly z
dvanácti finálních návrhů dva, které byly posléze realizovány,“ doplnil.
Klání dětské fantazie Lepší škola odstartovalo loni v říjnu. Do soutěže o 2 x 50.000 korun za dva
nejlepší návrhy, které finančně podpořily společnosti Microsoft, Česká spořitelna a O2 Czech
Republic, přihlásili žáci téměř sto nápadů na zvelebení prostředí svých škol. Děti měly spoustu
nápadů, od zrcadel přes různé školní vybavení nebo pomůcky, až po bazén a vířivku. Zvítězit ale
mohly jen dva návrhy. Prvním vítězným návrhem byla venkovní učebna na balkoně ZŠ Mendíků,
druhým právě multifunkční amfiteátr ze ZŠ Ohradní.
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