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NÁZEV: 
 

Zrušení ředitelského volna v ZŠ ve Žďáře nad Sázavou  

 

ANOTACE: 
Zrušení ředitelského volna vyhlášeného na 21. a 22. prosince 2020 z důvodů koronavirové 
situace  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí zrušení ředitelského volna, které bylo vyhlášeno na 
21. a 22. prosince 2020 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Radní pro oblast školství: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor komunálních služeb: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odbor sociální : 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
Odbor ŠKSM 

 



 

Název materiálu: Zrušení ředitelského volna v ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 4 
 
Popis 
Rada města vzala na svém 52. zasedání 21. 9. 2020 na vědomí ředitelské volno na 21. a 22. 
prosince 2020, které vyhlásili ředitelé všech 4 základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou. Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol, které proběhlo v průběhu podzimu 
v souvislosti s koronavirovou situací, se ředitelé rozhodli vyhlášené ředitelské volno zrušit. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 

• RM č. 52, č.j. 823/2020/ŠKSM  

 
Návrh řešení 

Vzít na vědomí zrušení ředitelského volna  

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání bere na vědomí zrušení ředitelského volna, které bylo 
vyhlášeno na 21. a 22. prosince 2020.  

 
 
Stanoviska  
Projednáno s radním pro školství ing. Josefem Klementem  

 
 



Zhkladni Skola Zil6r nad Sfzavo Komensk6ho 2

Rada mdsta

Ztar nad S6zavou

Oznamuji, Le volne dny v souladu s $24 odst.2 zhkona 56112004 Sb.v terminu, 2L a 22.
prosince 2020 nebudou pro i,iky Zikladni Skoly httr nad SSzavou, Komensk6ho 2
vyhl6Seny z drivodu zmlndne situace v souvislosti s Covid-19.

Z6ci a jejich zilkonni z6stupci budou o tomto rozhodnuti informov6ni obvvklfm
zprisobem.
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