Tisková zpráva
Křesťanská škola oslavila
dvacáté narozeniny
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Liberci oslavila v pondělí 1. října
kulaté jubileum, už 20 let své existence. Řadí se mezi školy rodinného typu, její devízou je
individuální přístup je každému žákovi.
Oslavy dvacetin Křesťanské základní a mateřské školy J. A. Komenského, na nichž nechyběla ani řada
politiků, podbarvil v pondělí 1. října, komorní koncert. Každý host dostal na památku žlutý květ z
papíru s pozdravem a podpisem od konkrétního žáka nebo žákyně. Právě děti ze školy u vchodu do
sálu vítaly přítomné a osobně jim špendlily květ na klopu.
„Jsem rád, že křesťanská škola na území města je. Představuje alternativu k našim městským školám.
Město s křesťanskou školou spolupracuje, před lety jí poskytlo i prostory, aby mohla fungovat,“ řekl
náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. „Přišel jsem jim
pogratulovat k jejich jubileu a k tomu, co dělají. A samozřejmě popřát, aby se škole dařilo také
v budoucnu,“ dodal.
Zřizovatelem školy je Jednota bratrská, která se jejím otevřením přihlásila k odkazu bratrského
školství. To je díky dílu J. A. Komenského dodnes inspirací pro mnohé národy světa. Křesťanská škola
byla jednou ze tří škol v tuzemsku, které stály spolu s Ministerstvem školství ČR na počátku tzv.
domácího vzdělávání dětí. Kromě toho je dlouholetým členem Mezinárodní asociace křesťanských
škol (ACSI), která sdružuje více než 5000 křesťanských škol po celém světě.
Škola není křesťanskou školou v teologickém smyslu slova, ale kromě standardního vzdělání nabízí
svým žákům také křesťanský étos a křesťanský postoj k životu. Je otevřená pro všechny, kteří chtějí
své děti vzdělávat a vychovávat na základě těchto hodnot.
„Nesmírně mě těší zájem o naši školu a růst, který škola v posledních letech zakusila. Myslím, že se
nám podařilo vytvořit spolu s rodiči, dětmi a dalšími přáteli nesmírně vitální komunitu,“ poznamenal
ředitel školy Tomáš Vágner.
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