Milí absolventi,
pred pár dňami sa začal marec – mesiac nerozlučne spätý s jarou, snežienkami ale aj s knihami. Mesiac,
ktorý začína oslavou všetkých žien a končí sviatkom všetkých učiteľov. Každoročne sa pri tejto príležitosti
stretávame na posedení, tohto roku to však bude výnimočnejšie, pretože veríme, že sa stretneme aj s vami,
našimi absolventmi.
Ako sme už avízovali, pri príležitosti osláv 30. výročia založenia našej školy organizujeme v piatok 29. 03.
2019 slávnostnú akadémiu, na ktorú vás srdečne pozývame. V programe vystúpia naši terajší študenti,
slovom i obrazom si pripomenieme históriu i súčasnosť Alejky. Po oficiálnej časti budeme pokračovať
recepciou a dúfame, že celé poobedie strávite príjemnými rozhovormi so svojimi bývalými učiteľmi či
spolužiakmi. Akadémia so začiatkom o 14:00 hod sa uskutoční v GES Clube na Nám. L. Novomeského 13
v Košiciach. Prosíme vás, aby ste svoju účasť na akadémii láskavo vopred nahlásili do 15. 03. 2019 mailom
(beata.vavrincikova@gmail.com) alebo telefonicky (055/7296685 – zástupkyne riaditeľa školy,
055/7296686 – sekretariát). Tešíme sa na vás!
Radi by ste videli, ako sa vaša školička za posledné roky zmenila? Pochodili po chodbách, nostalgicky
zaspomínali na staré časy, pohľadali vaše maturitné tablo? Naši učitelia vám radi urobia sprievodcov po
škole v piatok 29. 03. 2019 v čase od 9 do 12 hod. Uvítame, ak svoj príchod vopred ohlásite, nakoľko
vyučovanie v tento deň nebude prebiehať. Ak vám však tento termín nevyhovuje, naše dvere sú pre vás
otvorené kedykoľvek.
Naďalej pokračujeme aj v ďalších aktivitách v rámci osláv 30. výročia vzniku školy. Redakčná rada usilovne
finišuje pri príprave mimoriadneho čísla školského časopisu, do ktorého svoje príspevky poslalo 13
absolventov. Všetkým touto cestou úprimne ďakujeme. Pripravujeme aj publikáciu, mapujúcu tretie
desaťročie života školy, o jej vydaní vás ešte budeme informovať. Pokračujeme aj v besedách, v pondelok
medzi nás prišiel Pavol Lengeň, absolvent z roku 1997.
Napokon informácia o stave verejnej zbierky na rekonštrukciu chemického laboratória - ku dňu 01. 03. 2019
je na jej účte 5 085,99 €. Je to pekná suma, za príspevky srdečne ďakujeme aj pätnástim z vás, absolventov.
Na celkovú rekonštrukciu to, žiaľ, ešte nestačí, preto sa veľmi potešíme každému (aj malému) príspevku.
Nakoľko nás zákon na ochranu osobných údajov núti posielať vám tento mail len v skrytej kópii, prosíme vás
o jeho preposlanie svojim spolužiakom či kamarátom z našej školy.

S pozdravom

vedenie a pedagogickí zamestnanci školy

