Logo školy Bechlín aneb cesta ke hvězdám
Základní škola a Mateřská škola Bechlín pod vedením pana
ředitele Mgr. Pavla Adámka prohloubila svoje vazby na Pedagogickou
fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Navázala též spolupráci s širokou plejádou organizací, které se
zabývají vzděláváním, získala spousty nových projektů, které
posloužily k rozvoji a modernizaci organizace ve všech možných
oblastech.
Zásadním způsobem se rozšířila specializace školy směrem
k modernímu pojetí informatiky, základní gramotnosti v programování
a problematice informačních technologií obecně. Nutno dodat, že
v tomto trendu hodláme i nadále pokračovat.
Po tom, co byl škole nastavený nový směr, jsme se chtěli věnovat
i zlepšení prezentace naší Vaší školy. Za tímto účelem byl ředitelem
školy osloven profesionální návrhář a grafik pan Bc. Tomáš Visinger,
který se úkolu ujal a s pečlivostí jemu vlastní tak vzniklo logo
profesionální, významově ucelené a dávající smysl v chápání vazby
celé organizace na Bechlín, jeho historii a obyvatele.

Přemýšleli jste už, proč máme v logu hvězdy?
V Bechlíně totiž žil slavný spisovatel Jan Neruda, který během
svého pobytu zde napsal nádherné Písně kosmické, které se tak staly
nedílnou součástí historie této obce.

Nuže dobrá, ale proč je v logu celé souhvězdí?

Souhvězdí opisuje tvar hory Říp (již jste si toho možná také
všimli) a dává tak odkaz na hlubokou vazbu k historii Podřipska, které
je Bechlín nedílnou součástí.
Menší, spodní hvězdička vpravo, to jsou naše školky schoulené
v bezpečí, usměvavé, hravé a pečující, nepostradatelné součásti celého
souhvězdí. Z nich dítka stoupají do školy základní. Nejvyšší hvězda
souhvězdí na vrcholu je naše milovaná škola, stále stoupající a zářící do
širého okolí. Vzdálená hvězda úplně vlevo je Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jako moudrá sova bdící,
profesionální a podporující. Však jsme také její fakultní školou.

S logem školy se pak setkáte v různých podobách, ve formě
grafiky, na oficiálních dokumentech nebo například na razítku
organizace.

Logo, tedy text i grafika, je v plném rozsahu vlastnictvím ZŠ a
MŠ Bechlín. Použití části, prvku nebo loga jako celku je trestným činem
(plagiátorství) v souladu se zákonem o ochraně autorských práv.

