
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71 
 DNE: 28. 8. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1160/2017/3ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

 Udělení ředitelského volna na den 29.9.2017 
 

 

ANOTACE: 
 
Na základě Školského zákona vyhlašujeme volný den pro všechny žáky na 29.9.2017, kdy bude 
probíhat celodenní vzdělávání zaměstnanců dle plánu.  
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a vyhlášené volno pro žáky 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na den 29. 9. 2017 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ředitel PO  

Předkládá: 
Ředitel PO. 

 



Název materiálu: Udělení ředitelského volna na den 29. 9. 2017 
 

 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 0 
 
 
Popis: 
 
Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24 a Vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci 
školního roku, § 2 vyhlašuji volný den pro žáky na den 29. 9. 2017 z organizačních důvodů. 
 
Zdůvodnění :  
 
Udělení ředitelského volna na den 29. 9. 2017 
 

• Je nezbytné pro činnost školy a realizaci vzdělávací akce pro pedagogy a 
vychovatele. 
 

• Tento den je už dopředu omlouván rodiči, podniky dávají dovolené, absence žáků 
je hodně nadprůměrná. 

• Zaměstnanci školy budou v uvedený den v práci, bude probíhat celodenní 
vzdělávání dle plánu 

 
. 

 
 
Geneze případu 
 

• Dle školského zákona může ředitel školy udělit ve školním roce až 5 dnů volna a toto dát 
zřizovateli a poté rodičům na vědomí. Tuto možnost využíváme výjimečně, maximálně 1-2 x 
ve školním roce.  

 
Návrh řešení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města dne 28. 8. 2017 bere na vědomí předložený materiál a vyhlášené volno pro žáky 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  

 

Rada města dne 28. 8. 2017 nebere na vědomí předložený materiál a vyhlášené volno pro žáky 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  

 

 

 



Doporučení předkladatele 
 
Navrhujeme přijmout  toto Usnesení : 
 
71. Rada města dne 28. 8. 2017 bere na vědomí předložený materiál a vyhlášené volno pro žáky 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  
 
 
Stanoviska  
 
Informace o vyhlášeném volnu v termínu 29. září 2017 pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Komenského 6 byla projednána s:  

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS 
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