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ZŠ Táborská chystá oslavy 100. výročí otevření školy
První prosincový týden bude ve škole v Táborské patřit oslavám. Sto roků sem směřovaly a směřují každé ráno kroky  

tisíců žáků a stovek učitelů i dalších zaměstnanců a přátel školy. 

    

Vážení přátelé Základní školy v Nuslích na Táborské ulici – dříve Palackého třídě,

6. prosince 2006 proběhnou oslavy 100. výročí založení naší školy. Rádi bychom pozvali všechny bývalé 
žáky,  zaměstnance i  rodiče dětí  školy Táborská.  Chceme 100 let  školy důstojně oslavit  a historii  školy 
připomenou almanachem, filmem o škole, kalendářem, keramickými výrobky, … V den oslav bude ve škole 
opravdový den otevřených dveří pro všechny pamětníky, čestné hosty a samozřejmě rodiče žáků naší školy. 
Den  bude  vyplněný  jak  učením,  tak  prezentacemi  žáků  i  učitelů,  vypuštěním  balónků  s poselstvím, 
ohňostrojem, společenským večerem s rautem a hudbou, … Významnou součástí oslav bude i výstava z 
historie školy.

Organizace oslav a ediční činnost bude stát nemálo finančních prostředků. Chceme zejména rodiče 
našich žáků, dodavatelské firmy a přátele školy požádat o pomoc při zajištění průběhu narozenin školy. 
Budeme vděčni jak za materiální podporu a dodané služby, tak za finanční sponzorský dar. 

Rádi na všechny podporovatele a sponzory na oslavách upozorníme – zviditelníme je. Toto můžeme 
učinit ve všech tištěných materiálech, na webu školy i v prostorách školy. Všem sponzorům rádi potvrdíme 
přijetí daru v darovací smlouvě. 

Děkujeme, že na školu v Nuslích nezapomenete. Děkujeme za Vaši spolupráci a pomoc.

S Vaší  nabídkou  spolupráce  se  obracejte  na  ředitelství  školy.  Informace  o  oslavách  můžete 
průběžně sledovat na www.zstaborska.cz. Všichni podporovatelé se stávají čestnými hosty oslav.
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