
Základní škola a mateřská škola Lužany, okres Plzeň- jih, příspěvková organizace, 
Lužany 23; 334 54 Lužany u Přeštic 

 

 
 
Č. j.: 66/2020                                                                                V Lužanech 10. 02. 2020 
 
 

 

Vyhlášení chřipkových prázdnin 
 
 

      Z důvodu zvýšené nemocnosti žáků základní školy (42 % nemocných žáků) 
vyhlašuje ředitelka školy po konzultaci s KHS Plzeň chřipkové prázdniny  
na dobu od 11. února do 17. února 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
                                                       Mgr. Jana Sedláčková  
                                                            ředitelka školy                                                                                                          
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