
Kronika 30 let školy - úvod

Ta nkové a maminky,

tušíte, že škola, do které letos začalo chodit Vaše dítko, začíná 30. školní rok? Jste sami absolventy 
naší krásné školy nebo jen využíváte naše služby? Tušíte něco o historii a tradici naší školy, či školství 
na Borku? Máte chuť se o tom něco dozvědět? 

A co Vy, naši milí žáčci, víte, jak stará je naše školička? Má někdo z Vás mamku či taťku, kteří do naší 
školy kdysi třeba i chodili?

Pak jste tu správně, a právě pro Vás všechny je určena naše kronika online. Jak to bude fungovat? 
Kde ji najdete, a kdo ji bude psát? A proč vůbec? Tím asi začnu.

Žijeme v nesnadné době, začínáme 30. školní rok, a vůbec nevíme, zda se školy zase kvůli nedobré 
epidemiologické situaci neuzavřou. Původně jsme pro Vás, naši milí žáci, i pro Vás, Vážení rodiče, 
chtěli ve škole připravovat nástěnky a panely, na kterých bychom Vás s historií naší školy postupně 
seznamovali. Co ale čert …. ehm vlastně Covid nechtěl J, vypadá to, že vstupování rodičů do budovy 
bude v tomto školním roce výrazně omezené. A proto jsme se rozhodli, že místo panelů a nástěnek, 
Vás historií naší školy provedeme online. 

Budeme psát občas, řekněme jednou za měsíc, a velmi stručně, abyste se v té „historii“ neutopili J, 
ale zase abyste se něco dověděli!

Všechny kapitolky, včetně tohoto mého úvodu, najdete v horní liště, stačí kliknout na „Kronika  30 let 
školy“. Psát budu já, a pevně věřím, že občas i mé kolegyně. Bude ob žné nastavit text tak, aby 
zajímal jak žáky, tak dospěláky, ale budeme se snažit. Občas přiložíme nějaké foto, ale nemůžeme 
vše, pochopte, GDPR nás trošku svazuje J. 

Tak do úvodu by to asi stačilo. Já bych rád všem nám tady popřál, aby ten třicátý školní rok proběhl 
bez koronaviru, a ve zdraví. A také, abychom mohli být na naši školičku vždy hrdí. To určitě slibujeme 
našim předchůdcům, kteří stáli u zrodu školy. 

Tak se těšte na první kapitolu, a sledujte okénko „Kronika 30 let školy“.
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