Francúzsko-slovenská škola v Bratislave otvorila nové priestory
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Za novými priestormi i adresou školy je spolupráca so zriaďovateľom Strednej súkromnej odbornej
školy športu a predsedom združenia FC Petržalka Akadémia Marekom Mojtom.
Bratislava 4. septembra (TASR) - Francúzsko-slovenská škola v Bratislave, ktorá existuje od
roku 2003, začala nový školský rok vo vynovených priestoroch. Jej žiaci sa budú vzdelávať v
kompletne zrekonštruovaných priestoroch bývalej základnej školy v Petržalke.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini,
francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik i starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Nové priestory im ukázal prezident Združenia pre Francúzsku školu v Bratislave Ivan
Saudreau a riaditeľ školy Yves Caffé.
"Teší ma, že aj prostredníctvom vašej školy sa utužia vzájomné slovensko-francúzske vzťahy a že
aj vďaka tejto škole sa zvýši atraktivita a záujem o francúzsky jazyk medzi Slovákmi," uviedol na
slávnostnom otvorení minister školstva Peter Pellegrini.
Francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot vyzdvihol integrujúci prvok, ktorý škola prináša v rámci
francúzskeho a slovenského školského systému, ale aj kultúr oboch krajín. "Jej otvorenie je aj oslavou
spojenectva medzi Francúzskom a Slovenskom," povedal.
Primátor Milan Ftáčnik pripomenul, že o doteraz nevyužívané priestory mala pred časom okrem
Francúzsko-slovenskej školy záujem i medzinárodná súkromná americká škola. Zástupcov oboch škôl
si vypočula a ich projekty zhodnotila mestská komisia školstva. "Američania ponúkali veľa peňazí,
Francúzi zasa veľa nadšenia a entuziazmu," uviedol Ftáčnik. "Veľkú diplomatickú dilemu a boj medzi
rozumom a srdcom vyhralo srdce, preto je v priestoroch Francúzsko-slovenská škola," dodal.
Za novými priestormi i adresou školy je spolupráca so zriaďovateľom Strednej súkromnej odbornej
školy športu a predsedom združenia FC Petržalka Akadémia Marekom Mojtom. Ten priestory
zrekonštruoval a škole ich prenajíma. Mojto vyzdvihol spoluprácu so združením, ktoré zastupuje školu.
Nájomné od školy chce využiť na podporu svojej futbalovej akadémie. "V plánoch je preto aj rozšírenie
areálu o ďalšie ihrisko," uviedol. Riaditeľ školy Yves Caffé označil dnešný deň za výnimočný v histórii
školy. "Školu navštevovalo v minulom roku 150 detí, z toho bolo 29 percent Francúzov a 45 percent
detí zo zmiešaných slovensko-francúzskych manželstiev, medzi školákmi boli aj chlapci a dievčatá
iných národností," informoval Caffé.
Francúzsko-slovenská škola je Členom združenia škôl Agentúry pre výučbu francúzštiny v
zahraničí (AEFE). Do júna 2014 sídlila na Cadrovej ulici na Kramároch. V minulom školskom roku ju
navštevovalo 150 žiakov rôznych národností. Cieľom školy je, aby v priebehu dvoch rokov mohla
zvýšiť svoju kapacitu a prijať až 350 žiakov. Toto školské zariadenie má dvojitú akreditáciu, od
francúzskeho a slovenského ministerstva školstva.
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