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NÁZEV: 
 

Vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189 

 

ANOTACE: 
Vedení základní školy Komenského 2 a Palachova 2189/35 oznamují radě města vyhlášení 

ředitelského volna v pátek 29. 9. 2017 z organizačních a provozních důvodů.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad 
Sázavou, Komenského 2 a na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 v pátek 29. 9. 
2017 z provozních a organizačních důvodů.   

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: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
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Popis 
Podle § 24 odst. 2 školského zákona může ředitel školy v období školního vyučování ze závažných 

důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním 

roce (tzv. ředitelské volno). Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem 

oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Ze školského zákona plyne, že tzv. ředitelské volno lze vyhlásit v základní škole, střední 

škole, VOŠ, ZUŠ a konzervatoři. Ustanovení § 24 odst. 4 školského zákona výslovně stanoví, že 

ředitelské volno nelze vyhlásit v mateřské škole. Školní družina a školní klub nejsou školou, ale 

školským zařízením, proto také v nich nelze ředitelské volno vyhlásit. 

Ředitelství ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189 proto využívá této možnosti a oznamuje 

svému zřizovateli písemnou formou vyhlášení ředitelského volna v pátek 29. 9. 2017 z provozních 

a organizačních důvodů.   

Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení. 
Projednat vyhlášení ředitelského volna v pátek 29. 9. 2017 na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 

2189 z provozních a organizačních důvodů.   

Varianty návrhu usnesení 
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad 
Sázavou, Komenského 2 a na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 v pátek 29. 9. 
2017 z provozních a organizačních důvodů.   
 
Doporučení předkladatele 
Projednat vyhlášení ředitelského volna v pátek 29. 9. 2017 na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 

2189 z provozních a organizačních důvodů.   

Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. J. Klementem a na poradě ředitelů PO ZŠ a PO 
MŠ 30. 8. 2017.  
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