ŠKOLNÍ NOVINY – č.1 – školní rok 2011/2012 – září

Číslo 1

Školní rok 2011/2012

září 2011

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé
školy.

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti
a všichni přátelé naší školy!

Vítám vás v novém školním roce a přeji vám, aby
byl pro vás všechny moc úspěšný. Vítám vás
také v naší „staronové“ základní škole Táborská.
Možná se teď ptáte proč jsem použil to zvláštní
slovo „staronová“, copak může být něco zároveň
staré i nové? Může.
Naše škola je stará svou dlouhou a bohatou
historií. Všemi našimi vzpomínkami na úžasné
okamžiky, které jsme tady spolu prožili a ke
kterým se rádi vracíme. Je stará, protože ji
známe a víme, na co se máme těšit. Ačkoli vás,
kluci a holky, i_v novém školním roce určitě
mnohým překvapí.
A proč je nová – to je přece jasné. Stává se již
skoro tradicí, že nás po prázdninách škola vítá
v novém kabátě. Vím, že jste si určitě všimnuli
krásně opravených dveří učeben, barevně
vymalovaných tříd i_opravených chodeb.
(Nejen)Toto vše se nám o prázdninách podařilo
díky finanční pomoci našeho zřizovatele městské
části Praha 4. Děkujeme a věříme, že opravy
budou pokračovat i nadále. Protože když se spojí
krásné a příjemné prostředí školy s kolektivem
šikovných a_kamarádských učitelů, pak je škola
jak má být.
A naše škola taková je, kluci a holky, a je tady
pro vás.

Vítám Vás v dalším školním roce a dovoluji si
vyslovit přání či přesvědčení, že i letos budeme
my všichni zúčastnění a naší školou "dotčení" mít
spoustu důvodů ke spokojenosti a dobré náladě.
Za sebe, coby rodiče tří školou povinných dítek,
pak pevně doufám, že první třída, do které
nastoupila moje nejmladší dcera, se - stejně jako
v případě mých starších dětí - zapíše do jejího
povědomí coby třída báječná se spoustou
bezvadných kamarádů,
paní učitelka
bezkonkurenčně nejlepší - kam se "hrabe"
tatínek s maminkou; paní učitelka má zkrátka
vždycky větší pravdu :-), paní družinářka
kamarádská a se skvělými nápady a pan ředitel
obávaná, leč spravedlivá autorita. Zkrátka, že
vzpomínky našich dětí, a to nejenom prvňáčků,
na naši základní školu budou i po letech veskrze
pozitivní a úsměv vyvolávající.
Vám všem pak nejen za sebe, ale i jménem
Školské rady, upřímně přeji, ať se Vám i Vašim
dětem v novém školním roce daří a vládne u vás
pohoda.
Helena Pážíková
Předsedkyně ŠR FZŠ Táborská

PhDr. František Prokop,
ředitel školy
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Co nás tento rok čeká?
Podzimní prázdniny:
26. října - 27. října 2011
Vánoční prázdniny:
23. prosince 2011 – 2. ledna 2012
(vyučování začíná 3.ledna 2012)
Pololetní prázdniny:
3. února 2012
Jarní prázdniny:
6. února – 12. února 2012
Velikonoční prázdniny:
5. dubna – 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny:
30. června – 2.září 2012
Nový školní rok 2012/2013:
3. září 2012

Aktuálně ke kroužkům
Milí rodiče a žáci, aktuálně se nám
naplnily a budou otevřeny tyto
kroužky:
Florbal 1, Florbal 2, Cheerleaders 1.6.roč.,
Cheerleaders
7.-9.roč.,
Badminton, Gymnastická průprava,
Stolní tenis, Míčové hry, Fotbal,
Táboráček, Flétny, Zlaté dětské
ručičky & Barvičky a tvary (pátek
14.00 – 15.30), Tvoříme z Fimo hmoty,
Keramika 1, Keramika 2, Dramatický
kroužek, Šachy, Angličtina pro 2.
ročník, Němčina hrou, Grafomotorika.

Netradičně tradiční akce školy.
Výjezd žáků osmých tříd
říjen 2011
Mikulášský den:
5. prosince 2011
Den školy:
6. prosince 2011
Jarní slavnosti:
24. května 2012
Branný den:
1. června 2012
Týden sportů a turistiky:
18. červen – 22. červen 2012
Ples deváťáků s ohňostrojem:
28. června 2012
Loučení prvňáčků s deváťáky
a_poslední zvonění:
29. června 2012

Pokud se Vám některý kroužek
neotevřel, nezoufejte! Vyberte si jiný!
Volnou kapacitu mají ještě tyto
kroužky:
Badminton, Míčové hry, Fotbal,
Táboráček, Flétna začátečníci, Flétna
mírně pokročilí a pokročilí, Kytara,
Zlaté dětské ručičky & Barvičky
a_tvary (pátek 14.00 – 15.30),
Dramatický kroužek, Šachy, Angličtina
pro
2.
ročník,
Němčina
hrou
a_Grafomotorika.
Přihlášky obdržíte každý den ráno u
p.uč. Kučery nebo u třídních učitelů.
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Oborové dny na FZŠ Táborská
Oborové dny na FZŠ Táborská již zapustily kořeny natolik, že ani letos jsme na ně nemohli
zapomenout. Žáci II. stupně školy se zapisují na oborové dny podle témat vypsaných učiteli. Každé
vypsané téma má určitý cíl. Každý oborový den bude vyplněn odhalováním tajů vybraného oboru. Mezi
oborovými dny žáci sepisují oborovou práci. Tu tvoří žáci celý školní rok. Jejich konzultanti jsou učitelé vedoucí oborů. Výsledek své práce budou žáci prezentovat před ostatními kolegy oborové skupiny a žáci
devátých tříd obhajovat před komisí. Kdo z deváťáků obhájí svou doktorandskou práci, bude se moci
honosit titulem DOKTOR TÁBORSKÉ (DrT.). Velmi zdařilou práci žáka osmé třídy může vedoucí oboru
navrhnout k obhajobě před komisí. V takovém případě může tento žák získat v deváté třídě získat titul
DOCENT TÁBORSKÉ (DocT.).
Termíny oborových a projektových dnů ve školním roce 2011/12:
17.10., 29.11. 2011, 16.2., 11.4., 11.5. 2012
Oborový půlden 30.5. 2012 (prezentace oborových prací)
Obhajoby oborových prací žáků 9. ročníku: 12. června 2012
Odevzdání vytištěné a svázané oborové práce – do 23.května 2012.

 Více na: www.zstaborska.cz/zaci/oborove-dny

Darujte knihu škole
Vážení rodiče a přátelé školy, jak již jistě víte, snažíme se u nás na Táborské podporovat čtenářství
a čtenářskou gramotnost dětí. Výzkumy z poslední doby ukazují, že se čtenářská gramotnost žáků
neustále snižuje a nejenom proto ji podporujeme nejrůznějšími způsoby. Ať už jde o speciální Týden
čtení s porozuměním, nebo návštěvy Městské knihovny, čtenářské dílny či využívání metod Kritického
myšlení, které čtenářskou gramotnost rovněž rozvíjejí. Nedílnou součástí našich aktivit je také provoz
školní knihovny, kterou se snažíme pro děti co nejvíce zatraktivnit. Bohužel se nám to vzhledem k
omezeným finančním prostředkům nedaří vždy podle našich představ. V nedávné době jsme mezi dětmi
udělali anketu, ze které vzešly nové knižní tituly, které by si děti rády půjčovaly ve školní knihovně.
Pomůžete nám s jejich obstaráním?

 Více o možnostech darování a seznam knih naleznete na: www.zstaborska.cz

Kontakty - KDO JE KDE
e-mail

kabinet,
kancelář

aprobace,
třídní
učitel/ka

frantisek.prokop@zstaborska.cz

1. patro

D-Sp

miroslav.hricz@zstaborska.cz

1.patro

M-Ch, 7.B

roman.kucera@zstaborska.cz

1.patro

1.st., 2.B

linka
telefon
Ředitel školy
321

PhDr. František Prokop

602 581 433
Zástupce ředitele, školní metodik prevence
323

Mgr. Miroslav Hricz

724 238 323
Zástupce ředitele, vedoucí Klubu volného času
Mgr. Roman Kučera

324
725 044 109
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Výchovná poradkyně
PhDr. Jitka Svobodová

Čj-Voz-Sp,
7.A

330

jitka.svobodova@zstaborska.cz

1.patro

341

kamila.balharova@zstaborska.cz

přízemí

327

monika.strihavkova@zstaborska.cz

přízemí

Mgr. Ljuba Černá

322

lcerna@zstaborska.cz

1.patro

1.st., 3.B

Adam Drahoš

347

adam.drahos@zstaborska.cz

2.patro

1.st.

Mgr. Hana Dražďáková

341

hana.drazdakova@zstaborska.cz

přízemí

1.st., 1.B

Mgr. Petra Harenčáková

341

petra.harencakova@zstaborska.cz

přízemí

1.st., 2.A

Mgr. Zuzana Keilová

341

zuzana.keilova@zstaborska.cz

přízemí

1.st., 5.B

Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
Vedoucí školní družiny
Monika Střihavková
Učitelé I.stupně

Mgr. Naděžda Kolářová

341

nkolarova@zstaborska.cz

přízemí

1.st., 1.A

PhDr. Ludmila Kotoučková

337

lkotouckova@zstaborska.cz

3.patro

1.st., 4.A

Mgr. Ivana Procházková

337

ivana.prochazkova@zstaborska.cz

3.patro

1.st., 4.B

Mgr. Olga Roubíčková

341

olga.roubickova@zstaborska.cz

přízemí

1.st., 54.A

Lucie Svobodová

348

lucie.svobodova@zstaborska.cz

3.patro

1.st.

Mgr. Robert Tippman

322

robert.tippman@zstaborska.cz

1.patro

1.st., 3.A

Jana Horáková

341

jana.horakova@zstaborska.cz

přízemí

Martina Valentová

341

martina.valentova@zstaborska.cz

přízemí

Mgr. Jana Bauerová

332

jana.bauerova@zstaborska.cz

2.patro

Mgr. Petr Bureš

344

petr.bures@zstaborska.cz

2.patro

Mgr. Karel Červený

328

karel.cerveny@zstaborska.cz

suterén

Mgr. Věra Fenclová

339

vera.fenclova@zstaborska.cz

1.patro

M

Mgr. Hana Fialová

328

hana.fialova@zstaborska.cz

suterén

Z-Tv, 6.A

Bc. Veronika Havelková

339

veronika.havelkova@zstaborska.cz

1.patro

M

Mgr. Lenka Jacko

348

lenka.jacko@zstaborska.cz

3.patro

Aj

Asistentky pedagoga na I. stupni

Učitelé II.stupně
Čj-Aj
Tv-Voz-Inf,
8.A
D-Z-Tv, 9.A

Mgr. Eva Kaiserová

339

eva.kaiserova@zstaborska.cz

1.patro

M-F-Inf

Mgr. Jaroslava Kloboučková

339

jaroslava.klobouckova@zstaborska.cz

1.patro

M

Jaroslav Novák

343

jaroslav.novak@zstaborska.cz

2.patro

Aj-Fj-D, 6.B

Mgr. Věra Palánová

337

vera.palanova@zstaborska.cz

3.patro

Dv-Vv-Sp

Mgr. Dana Sládková

332

dana.sladkova@zstaborska.cz

2. patro

Př-Aj, 8.B

Mgr. Helena Suchánková

343

helena.suchankova@zstaborska.cz

2.patro

Nj

Mgr. Milada Syrovátková

348

milada.syrovatkova@zstaborska.cz

3.patro

Hv

Ing. Bc. Václav Vojta

347

vaclav.vojta@zstaborska.cz

2.patro

F-Ch-Inf

Školní družina
Jana Horáková

341

jana.horakova@zstaborska.cz

přízemí

Markéta Střihavková

327

marketa.strihavkova@zstaborska.cz

přízemí

Aleš Zemánek

327

ales.zemanek@zstaborska.cz

přízemí

Dana Žďárská

327

dana.zdarska@zstaborska.cz

přízemí

320

iva.szentpeteryova@zstaborska.cz

1.patro

325

jitka.uhlikova@zstaborska.cz

suterén

Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová
Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková
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