
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 

 DNE: 28.1.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 95/2019/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Ředitelské volno  

 

ANOTACE: 
 
Sdělení informace o vyhlášeném volnu pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na 
čtvrtek a pátek 9. a 10.5.2019. 
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 na čtvrtek a pátek 9. a 10.5.2019. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 



Název materiálu: Ředitelské volno 
 
Počet stran: 2 
 
 
 
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 čtvrtek a pátek 9. a 10. 5. 2019 
z organizačních důvodů. 

 
 
 
 
Geneze případu 

 Den je nezbytný pro činnost školy a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogy a 

vychovatele. 

 Tyto dny jsou už dopředu omlouvány rodiči, podniky dávají dovolené, absence žáků 

je hodně nadprůměrná. 

 Zaměstnanci školy budou v uvedené dny na výměnné akci ve družební škole a ve 

škole ve Žďírci nad Sázavou – inspirační a motivační návštěva, celodenní vzdělávání 

dle projektu. 

 
 
Návrh řešení 
 
Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 na čtvrtek a pátek 9. a 10.5.2019. 
 

 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme vzít na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 na čtvrtek a pátek 9. a 10.5.2019. 
 
 
 
 
Stanoviska  
nejsou 
 


