
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44 
 DNE: 18. 5. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 684/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
 

Ředitelské volno v základních školách ve Žďáru nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Vedení základních škol ve Žďáře nad Sázavou oznamuje radě města vyhlášení ředitelského 
volna ve dnech 29. a 30. června 2020 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 Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 
dnech 29. a 30. června 2020 z provozních a organizačních důvodů. 

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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM  

Předkládá: 

 



 

Název materiálu: 
 
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.  
 
Ředitelství všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou proto využívá této možnosti a oznamuje 
svému zřizovateli písemnou formou vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. června 2020 
z provozních a organizačních důvodů.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 

• Není 

 
Návrh řešení 
Projednat vyhlášení ředitelského volna 29. a 30. června 2020 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 Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 
dnech 29. a 30. června 2020 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 Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve dnech 29. a 
30. června 2020 z provozních a organizačních důvodů. 
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města .  
 
 





Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
  

Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01 
 

 

Telefon    Bankovní spojení   IČO 

škola  566 591 421   ČSOB Žďár nad Sázavou  48895229             

ředitel  566 591 423              Úč.č.224673490/0300 

fax  566 591 438 

e-mail: sekretariat@3zszdar.cz  

 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 13. května 2020. 

 
 
 

Vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 

 
 
 
Popis 
 
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb. pro žáky Základní školy  
Žďár nad Sázavou, Komenského 6 volné dny.  
 
Volné dny jsou vyhlášeny z organizačních důvodů. 
 
Volné dny připadají na pondělí 29. 6. 2020 a úterý30. 6. 2020.    
 

 
Po projednání se zřizovatelem budou zákonní zástupci  žáků  o vyhlášení volných dnech  
informováni prostřednictvím třídních učitelů a na webových stránkách školy. 
 
 

 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

 Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky Základní 

školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6. 

 

 

 

 

, ředitel školy 
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