
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 51 
 DNE: 17. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 828/2016/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Vyhlášení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou 

 
 

ANOTACE: 
Jedná se o vyhlášení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad Sázavou dne  
18. 11. 2016. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna z organizačních důvodů dne 18. 11. 
2016 na všech základních školách ve Žďáře nad Sázavou. 

  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
 

 



 
 

Název materiálu:    Vyhlášení ředitelského volna na základních školách ve Žďáře nad  
Sázavou 

 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 4 
 
 
Popis  
Ředitelé všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou vyhlašují v pátek dne 18. 11. 2016   
Ředitelské volno z organizačních důvodů.  
Tato pravomoc ředitele školy je stanovena v § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).   
 
Návrh usnesení:  
Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna z organizačních důvodů dne 18. 11. 2016 na 
všech základních školách ve Žďáře nad Sázavou. 

Stanovisko  
Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem a řediteli základních škol ve Žďáře nad 
Sázavou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou, Palachova 2189/35, 

Vas dopis cj. 

prfspevkova organizace 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 6, Palachova 2189/35 

nase znacka Vyrizuje 
ZS-Pal/ /2016 Bernardova 

Rada mesta 
Zd'ar nad Sazavou 

linka 
566627325 

Vee : Oznamenf o vyhlasenf reditelskeho volna 

Zd'ar nad Sazavou 
17.11.2016 

V souladu s ustanovenfm § 24 odst.2 zakona c. 561/2004 S., o predskolnfm, 
zakladnfm, strednfm, strednfm odbornem a jinem vzdelavanf ( skolsky zakon ) ve 
znenf pozdejsfch predpisu vyhlasuji z organizacnfch duvodu dne 18.11.2016 reditelske 
volno pro zaky Zakladnf skoly Zd'ar nad Sazavou, Palachova 2189/35, prfspevkova 
organizace. 

e-mail: 

Zaklad nf skola Zd'ar nad Sazavou 
Palachova 2189/ 35, 

pffspevkova orga nizace 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

IC: 71196234 tel. 566 627 325 

Telefon Zd'ar nad Sazavou (SOB Zd'ar nad Sazavou JCO: DIC: 
566690411,566627325+FAX c.u.133650111/0300 71196234 CZ71196234 
Zapsana u rejsti'lkoveho soudu v Brne dne o6.09.2004 pod spisovou znackou Pr 1455. 



Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 19. rijna 2016. 

Ozmimeni 

o vyhi;Henl volneho dne pro zaky Zakladnl skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Reditel skoly na zaklade § 24, odst. 2, zak. c. 561/2004 Sb. oznamuje vyhlasenf volneho dne 
pro zaky Zakladnf skoly Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6. Volny den pripada na patek 18. 
11. 2016 a je vyhlasen z organizacnfch a technickych duvodu. 

§ 24, odst. 2, zak. c. 561/2004 Sb. uvadf: 

(2) V obdobf skolnfho vyucovanf muze reditel skoly ze zavaznych duvodu, Zejmena 
organizacnfch a technickych, vyhlasit pro zaky nejvyse 5 volnych dnu ve skolnfm roce. 
Umoznuje-li to povaha veci, reditel skoly s dostatecnym predstihem oznamf duvody 
vyhlasenf volneho dne zrizovateli a zverejnf je zpusobem umoznujfcfm dal fstup. 

Telefon 
skola 566 591 421 
reditel 566 591 423 
fax 566 591 438 
e-mail: 3zszdar@3zszdar.cz 

Bankovni spojeni 
CSOB Zd'ar nad Sazavou 
0c.c.224673490/03oo 

ICO 
48895229 



v 

Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 2 

Rada mesta 

Zd'ar nad Sazavou 

VAs DOPIS ZNACKA/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA ZDAR NAD SAZA YOU 

17.10.2016 

Vee: Volny den pro zaky 

Oznamuji, zejsem na den 18.11.2016 vyhlasil volno pro zaky zdt1vodu technickych a 
organizacnich. Tuto moznost upravuje zakon c.561/2004 Sb., § 24, odst. (2) o pfedskolnim, 
zakladnim, strednim, vyssim odbomem ajinem vzdelavani (skolsky zakon). 

Zaci a jejich zcikonni zastupci byli o tomto rozhodnuti informovani obvyklY'rn 
zpusobem. 

w skola: skola: 566 590 641 
[f!l skola: info@2zszdar.cz 
Bankovni spojeni 
ICO: 48897426 

feditellfax: 566 590 642 
feditel: 
CSOB 
DIC: CZ48897426 

zakladni :SI<ola ' 0 2 
y d c:.:.zavou Komensl<eh zd'ar na .,.. ', CD Komenskeho 2 

1 591 01 Zd'ar nad sazavou 

zastupce: 566 590 645 
web: www.2zszdar.cz 
c. u. 222164510/03 00 



Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou. Svermova 4 

Na zaklade Zakona c. 561/2004 Sb., skolsky zakon, § 24 a Vyhlasky c. 
16/2005 Sb., o organizaci skolniho roku, § 2 vyhlasuji volny den pro zaky 
na 18.11.2016 z organizacnich duvodu. 

ve Zd'are nad Sazavou 17.10.2016 

Zduvodnemf: 

• Tento den je ut dopfedu omlouvan rodici, podniky davajf dovolene, 
absence taku je hodne nadprumerna. 

• Zamestnanci skoly budou v uvedeny den v praci, budou probfhat 
rekonstrukce a opravy 

Usneseni: 
Rada mesta here na vedomi predlozeny material a vyhlasene volno 

v v 

pro zaky Zahladni skoly Zd'ar nad Sazavou, Svermova 4 na den 
18.11.2016 




