
MŠZŠ

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,  
        příspěvková organizace 

     Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939 

e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  IČO: 72742526, DIČ: CZ 72742526, číslo účtu: 182839658/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 407 

 

Ředitelství školy informuje, 

 

že se na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 mění organizace výuky 

na 2. stupni: 

 

Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

 v týdnu od 12.10.2020 do 16.10.2020 – prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu 

 v týdnu od 19.10.2020 do 23.10.2020 – povinná distanční výuka dle plánu v Google učebně 

 

Žáci 6.C, 8.A, 8.B, 9.r 

 v týdnu od 12.10.2020 do 16.10.2020 – povinná distanční výuka dle plánu v Google učebně 

 v týdnu od 19.10.2020 do 23.10.2020 – prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu 

 

 

 

Výuka u žáků 1. stupně se nemění, probíhá prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu. Totéž 

platí pro režim školní družiny. 

 

Pro žáky 1.C, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.C se pro období od 12.10.2020 ruší výuka plavání. 

 

Žáci, kteří se v danou dobu účastní povinné distanční výuky, mají zajištěný oběd ve školní jídelně 

za dodržení již platných hygienických opatření. Pro výdej obědů je stanoven čas od 11:00 do 11:40 

a nutnost přinést si vlastní jídlonosiče, ve kterých si oběd odnesou domů. Kdo si pro oběd nebude 

chodit, musí si jej sám odhlásit. 

 

Dle nařízení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se dny 26.10. a 27.10. stanovují jako 

volné dny, tedy dny bez výuky. V těchto dnech nebude probíhat ani prezenční ani distanční 

výuka. 

 

 

RNDr. Ivana Jäckelová 

ředitelka školy 
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