
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 87 

 DNE: 9. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1486/2018/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ  

 

ANOTACE: 
Vedení základních škol ve Žďáře nad Sázavou oznamuje radě města vyhlášení ředitelského 

volna v pondělí 7. 5. 2015 z organizačních a provozních důvodů.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na Základní 
škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7. 5. 2018 
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: 

 

 



 

Název materiálu: Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ  

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 4 
 
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 všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou proto využívá této možnosti  

a oznamuje svému zřizovateli písemnou formou vyhlášení ředitelského volna v pondělí 7. 5. 2018 

z provozních a organizačních důvodů.   

Geneze případu 
Není  
 
Návrh řešení. 
Projednat vyhlášení ředitelského volna v pondělí 7. 5. 2018 na všech 4 základních školách ve 

Žďáře nad Sázavou z provozních a organizačních důvodů.   

Varianty návrhu usnesení 
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na Základní 
škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7. 5. 2018 
z provozních a organizačních důvodů.   
 
Doporučení předkladatele 
Projednat oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, 
Palachova 2189, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na Základní škole Žďár 
nad Sázavou, Komenského 6 a na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7. 5. 2018 z provozních  
a organizačních důvodů.   
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. J. K. a na poradě ředitelů PO ZŠ a PO MŠ 6. 2. 
2018.  
 
 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p24
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p24






Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
 

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 7.5. 2018 z organizačních důvodů. 

 
Zdůvodnění :  

 Je nezbytný pro činnost školy a realizaci vzdělávacích akcí 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 projektu. 

 

 

ve Žďáře nad Sázavou 28.3.2018   

                      
 

Usnesení : 

87. Rada města dne 9. 4. 2018 bere na vědomí předložený materiál a 

vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 na den 7. 5. 2018 
 



 

 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKA/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

          29.3.2018 

 

 

 

 

Věc: Volný den pro žáky  

 

Oznamuji, že jsem na den 7.5.2018 vyhlásil volno pro žáky z důvodu technických a 

organizačních. Tuto možnost upravuje zákon č.561/2004 Sb., § 24, odst. (2) o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Žáci a jejich zákonní zástupci byli o tomto rozhodnutí informováni obvyklým 

způsobem. 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  škola: škola: 566 590 641 ředitel/fax: 566 590 642 zástupce: 566 590 645 

 škola: info@2zszdar.cz   web: www.2zszdar.cz   

Bankovní spojení ČSOB č.ú. 222164510/0300 
IČO:  48897426  DIČ: CZ48897426 
 

 

Rada města 

 

Žďár nad Sázavou 

mailto:info@2zszdar.cz
http://www.2zszdar.cz/



