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Rozhodnutí ředitele školy o udělení ředitelského volna ve školním roce 2017/18

RŘŠ 06/05

Dovoluji si touto cestou oznámit výše uvedeným orgánům státní správy, že na základě plánu práce školy pro
školní rok 2017/2018, v souladu s novelou školského zákona č.561/2004 Sb., § 24 odst.2, uděluji žákům naší školy
v průběhu školního roku, celkem 5 dnů ředitelského volna, podle níže uvedeného rozpisu. Korespondují se státními
svátky, dny pracovního klidu, prázdninami. Umožní tak dětem, v případě čerpání dovolených jejich rodičů,
dlouhodobější oddych a relaxaci, plánování rodinných rekreací, různých společných aktivit apod. Dále organizaci
umožní realizovat dlouhodobě plánované rekonstrukční akce, které není možné dělat za provozu.
Pedagogičtí pracovníci budou v těchto dnech absolvovat plánovaná školení, doplňující studia, přípravy na výuku,
zpracování projektových záměrů, případně výjezdní aktivity v rámci projektů ESF EU a FKSP. Správní zaměstnanci
mohou čerpat v tyto dny řádnou dovolenou, případně zajišťují nezbytný chod organizace. Školní budova bude pouze
temperovaná, bez topení. V době uděleného volna dochází k žádoucím a nemalým úsporám provozních nákladů.
Z těchto důvodů nebude škola v tyto dny zajišťovat a poskytovat žákům běžně poskytované služby jako je
školní stravování, školní družinu, zájmové kroužky, poradenskou činnost aj.
Prosím o vyvěšení tohoto rozhodnutí na Vašich úředních deskách (nástěnkách), sdělení místním částem, případně
vyhlášení obecními rozhlasy. Žáci mají tyto termíny vytištěny v žákovských knížkách. Rodiče byli seznámeni na
třídních schůzkách SRPŠ. V průběhu školního roku již nebudou dále připomínány.
1. den
2. den
3. den
4. den
5. den

pátek
29. 9. 2017 ( po státním svátku)
pátek
22. 12. 2017 ( před vánočními prázdninami)
středa
28. 3. 2018 ( před velikonočními prázdninami)
pondělí 30. 4. 2018 ( před Svátkem práce)
pondělí
7. 5. 2018 ( před státním svátkem)

V případě, že by bylo nutné v průběhu školního roku, z různých, nepředvídatelných důvodů, vyhlásit a udělit
neplánované ředitelské volno, bude tak učiněno na úkor ředitelského volna plánovaného. O této situaci by byla
rodičovská veřejnost dodatečně informována. Tento dokument je zveřejněn na naší webové stránce www.zsobjaromerice.cz.

V Jaroměřicích nad Rokytnou 7.6.2017
PaedDr..Michal Scigiel, ředitel školy v.r.
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