Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Oznámení termínů ředitelského volna ve II. pololetí školního roku 2019/2020 ZŠ Tyršova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - oznámení ředitelského volna ve šk. roce 2019-2020

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje ředitelka Základní školy
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Hana Kočevová Radě
města Kuřimi termíny vyhlášení ředitelských dnů ve II. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o
dny 29.06. a 30.06.2020. Jako důvod ředitelského volna uvedla dokončování stavebních prací
souvisejících s rekonstrukcí budovy na ulici Tyršova 1255/56 a následný úklid celé budovy (vizte
příloha A).
O termínech ředitelských dnů budou zákonní zástupci žáků včas informováni způsobem v místě
obvyklým.
Ustanovení § 24 odst. 2 školského zákona:
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci,
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
oznámení termínů ředitelského volna v Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, pro II.
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pololetí školního roku 2019/2020.
Termín plnění: 31.03.2020
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
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Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, statutární orgán: Mgr. Bc. Hana Kočevová
IČ: 49457888

Rada Města Kuřimi
Jungmannova 968/75

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn..: ZSK xxx/2020

664 34 KUŘIM

Vyřizuje: Mgr. Bc. Hana Kočevová
tel.:+ 420 541 230 307, kl. 51
mob.: + 420 727 935 816
e-mail:kocevova@tyrsovkakurim.cz
Datum: 27. 02. 2020

Oznámení ředitelského volna ve II. pololetí školního roku 2019/2020.

Oznamuji Radě města Kuřimi, že ve dnech 29. 06. a 30. 06. 2020 vyhlašuji ředitelské volno v Základní
škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, sídlo Tyršova 1255/56, 664 34
Kuřim, IČ: 49457888, pro II. pololetí školního roku 2019/2020.
Důvodem ředitelského volna je dokončování stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí budovy na ulici
Tyršova 1255/56 a následný úklid celé budovy.
Zákonní zástupci žáků budou včas informováni způsobem v místě obvyklým, např. webové stránky školy,
kuřimská informační média.
Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka školy

tel.: + 420 541 230 307
e-mail: skola@tyrsovkakurim.cz
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