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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 
 
 
Výňatek týkající se školských rad najdete na 
webových stránkách naší Školské rady  
http://www.zstaborska.cz/skolska-
rada/zakony/. 
 
 
PhDr. František Prokop,  
ředitel školy 
 

 

 
 

Kandidáti na členy školské rady za zákonné 
zástupce nezletilých žáků 

 
 

 
 

Romana Fialková 
 
Ráda bych pracovala ve Školské radě a měla 
tak možnost pozitivním způsobem ovlivňovat 
dění ve škole. Mám syna ve třídě 5.A.  
 

 
 

Mahulena Košťálová 
 
Mým hlavním důvodem ke kandidatuře je 
zájem pohlédnout na chod školy i z ,,druhé 
strany“. FZŠ Táborská je pro mě osobně 
příkladem výborné  školy s  pozitivním 
přístupem k žákům, rodičům a všem, kteří 
mají o školu zájem. Proto bych se alespoň 
tímto způsobem stala ráda její „součástí“. 
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Jiří Petráček 
 
Rád bych kandidoval na pozici člena Školské 
rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. 
Je mi 36 let, mám dvě malé dcery a z nich 
jedna v současnosti navštěvuje FZŠ 
Táborská (třída 1.A). Mám elektrotechnické 
vzdělání a podnikám v oblasti 
specializovaných slaboproudů. Jsem aktivním 
členem Sokola, působím jako lektor /cvičitel, 
dlouhodobě vedu cvičení s předškolními a 
mladšími školními dětmi (v MŠ, aj.), působím 
mnoho let jako vedoucí na letních táborech. 
Umístění dcery do školy jsem pečlivě 
zvažoval a FZŠ Táborská jsem zvolil jako 
nejlepší možnou v regionu. Na pozici člena 
Školské rady kandiduji proto, že mě zajímá 
budoucnost školy a mám zájem se aktivně 
podílet na rozvoji školy, výukových a 
výchovných postupů a programů i 
mimoškolních aktivit a to vše v zájmu našich 
dětí, žáků školy tak aby co nejlépe obstáli v 
stále tvrdší konkurenci reality 21. století. 
 

 
 

Lucie Tisoňová 
 
Byla mi nabídnuta možnost stát se členem 
Školské rady FZŠ Táborská a podílet  
se na projednávání návrhů, případných změn 
nebo zlepšování podmínek pro žáky školy. 
Ráda bych této příležitosti využila. Mám 
dceru v 7.B. 
 
 

 

 

 

 

 

Sbírka na Sekoubu 
 

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,  
třída 7.B dálkově adoptovala černošského 
chlapce Sekoubu Traore z  Kissidougou. 
4.1.2012 proběhne v naší škole sbírka, 
během níž budete moci finančně přispět na 
tuto dobročinnou akci. Děkujeme. 
 

 

Žáci 7.B a ZŠ Táborská  
 

 
Celá FZŠ Táborská Vám všem přeje 
krásné vánoční svátky a příjemný  

rok 2012!  


