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Vítejte na našem Dni školy! 
 

Jsme moc rádi, že jste se k nám přišli 
podívat. Na programu je nejen dopolední Den 
otevřených dveří, ale i_bohatý odpolední 
program.           
 

Slavte s námi! 

 
FZŠ Táborská  

Vaše škola s tradicí! 
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15.oo – 18.oo ���� Vánoční jarmark 
 

15.30, 16.oo a 16.30 ���� Vystoupení 
Cheerleaders s akrobacií a tancem v tělocvičně 
 

16.00 ���� Slavnosti čtení v I.B 
16.30 ���� Slavnosti čtení v I.A 
 

17.oo ���� Slavnostní program v divadelním 
sále k výročí 105. založení ZŠ Táborská 
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Nezapomeňte navštívit také: 
 

� promítání žákovských animovaných filmů 
� výstavu zvířat v našem chováku     
�  naši kavárnu v přízemí s kronikami 
� a přijďte si zahrát deskové hry  
     do naší herny 
 

 

Co nás během slavnostního večera od 
17.00 čeká? 

 

���� Uvítání a písně Táboráčku  
���� Pohádka od Bobíků:  O slepičce kropenaté  
���� Hudebně-pohybové vystoupení  I.B 
���� English songs 
���� Hudební chvilka dětí 4. tříd 
���� Zvířátková vesnička – pásmo 2.B 
���� 4.A: Muzikanti jednotlivci  
���� 4.A:  Zpěv, tanec  
���� Přání škole 
���� Hudební rozloučení  
���� Celým vystoupením nás doprovodí naši  
     malí hudebníci 

 

 �  ZÁPIS-  
 

ŠKOLA POROZUMĚNÍ 
 

Přijďte 17. a 18. ledna (13.oo-19.ooh)  
+ 1. února (14.oo-17.ooh) 2012 

� 
Zveme Vás také na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
které se uskuteční  

10.1., 31.1. a 24.5.2012 od 9.oo do16.ooh 
Těšíme se na Vás! 

 

            Koncert skupiny 

Demophobia    
24. LEDNA v ZŠ Táborská 
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Volby členů Školské rady  
za zákonné zástupce nezletilých 

žáků 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci 
nezletilých žáků,  
 

ke dni 31.12.2011 končí tříleté funkční 
období členů školské rady za zákonné 
zástupce nezletilých žáků – Heleně 
Pážíkové a Bohumile Hájkové. S 
ohledem na tuto skutečnost se v 
souladu s ustanovením § 167 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon a 
Volebním řádem pro volby členů 
školské rady, schváleným Radou MČ 
Praha 4, vyhlašují volby dvou členů 
školské rady za zákonné zástupce 
nezletilých žáků na další tříleté 
období. 
 
Harmonogram voleb je následující: 
- do 19. 12. 2011- příjem přihlášek 
kandidátů 
- do 22. 12. 2011 - představení 
kandidátů v předvánočních školních 
novinách a na 
webových stránkách školy  
- 9. 1. 2012 - volby v rámci třídních 
schůzek  
 
Máte-li zájem stát se členem školské 
rady a podílet se tak na rozvoji školy, 
pošlete svoji přihlášku. Předat ji 
můžete osobně v ředitelně školy, 
vhodit do schránky Školské rady před 
vchodem do družiny nebo poslat  

 
prostřednictvím elektronické pošty na 
adresu skolska.rada@zstaborska.cz. V 
přihlášce uveďte jméno, titul, třídu 
Vašeho syna nebo dcery, povolání, 
krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a 
také kontakt (nebude zveřejněn). 
Bližší informace o účelu a zákonných 
povinnostech školské rady získáte ve 
výše zmíněném školském zákoně. 
Výňatek týkající se školských rad 
najdete na webových stránkách naší 
Školské_rady 
http://www.zstaborska.cz/skolska-
rada/zakony/. 
 
 

PhDr. František Prokop,  
ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


