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(виписка - Загальна інформація для батьків) 

Цей документ відноситься до основних умов роботи початкових шкіл у зв'язку з присутністю учнів 1-

го ступеня та 9-х класів у школі. 

Переміщення учнів у початковій школі регулюється наступними принципами: 

Шлях до школи і зі школи 

По дорозі в школу і зі школи на учнів поширюються загальні правила поведінки, встановлені 

кризовим заходами, зокрема:  

• Закриття рота і носа захисними засобами (далі тільки «маска»).  

• Дотримання дистанції 2 метри відповідно до кризових або надзвичайних заходів (не 

обов'язкові, наприклад, при супроводі учня / членів однієї сім'ї). 

Прихід в школу і переміщення біля школи 
Перед школою дотримуватися дистанції 2 метри відповідно до кризових або надзвичайних заходів 
(не обов'язкові, наприклад, при супроводі учня / членів однієї сім').   

• Для всіх осіб, які перебувають перед школою діє обов'язок закриття рота і носа. 

• Учнів перед школою забирає уповноважений педагогічний працівник, який організовує учнів в 
групи і забирає їх.  

 
Вхід в будівлю школи або шкільний заклад 

• Вхід в будівлю школи дозволяється тільки для учнів, але не для супроводжуючих осіб.  

• Всі учні та працівники школи в загальних приміщеннях носять маски.  

• Кожен учень принесе собою не менше 2-х масок і мішечок для зберігання масок протягом 
дня. 

• Школа має право розмежовувати простори, в яких можуть переміщатися учні. 

• Учень зобов'язаний дотримуватися встановлених санітарних правил; їх повторне порушення, 
після доказового повідомлення законного представника учня, є підставою для того, щоб учня 
не впустили в школу, або для виключення учня з групи або підготовки.  

 
В будівлі школи 

• Переміщення груп учнів, рух в коридорах, відвідування туалетів або загальних приміщень 
буде організовано таким чином, щоб звести до мінімуму контакти між групами та окремими 
особами, включаючи шкільний персонал.  

• При переміщенні слід дотримуватися дистанції в 2 метри, коли це можливо (не менше 1,5 
метрів).  

• Якщо це можливо, було рекомендовано проводити перерви на відкритому повітрі. Перед 
тим, як покинути клас, всі учні надягають маски на весь час поза класом.  

• Прибирання, дезінфекцію та інші санітарні заходи школа проводитиме відповідно до 
встановлених правил. 

 

В класі 

• Відразу ж після зміни взуття, або ж після приходу в клас, кожен зобов'язаний скористатися 
дезінфекцією для рук. Рекомендується і попереднє миття рук (ретельно від 20 до 30 секунд 
водою і рідким милом).  



• Склад груп учнів визначається заздалегідь і не змінюється. 

• Максимальна кількість учнів у групі учнів ‒ 15, необхідно дотримуватися принципу-один учень 
за партою в класі.  

• Під час перебування в класі учні або викладачі не зобов'язані носити маску, якщо 
дотримується дистанція 2 метри (не менше 1,5 метра). При більш тісному контакті (наприклад, 
при груповій роботі), маски необхідно носити і в класі. 

• Після зняття маски кожен учень кладе маску в мішечок.  

• Студенти дезінфікують або миють руки у своєму класі після кожного навчального блоку.  

• Школа веде облік відвідуваності учнів у школі.   
 

При підозрі на можливі симптоми COVID-19 

• Ніхто з симптомами інфекції дихальних шляхів, які могли б відповідати відомим ознакам 
COVID - 19 (підвищена температура тіла, кашель, раптова втрата смаку і нюху, інший симптом 
гострої інфекції дихальних шляхів), не має право увійти в школу.  

• Якщо учень проявляє будь-який з можливих симптомів COVID-19, він буде поміщений в 
окреме приміщення і будуть контактовані його законні представники, вони зобов'язані 
негайно забрати такого учня.  

 

Міністерство охорони здоров'я визначило наступні фактори ризику:  
1. Вік старше 65 років з супутніми хронічними захворюваннями.  

2. Хронічне захворювання легенів (включає також помірну і важку бронхіальну астму) з тривалим 
системним фармакологічним лікуванням.  

3. Хвороби серця та / або великих судин з тривалим системним фармакологічним лікуванням, 
наприклад, гіпертонія.  

4. Порушення імунної системи, наприклад, 

a) при імуносупресивній терапії (стероїди, ВІЛ тощо.),  

b) при протипухлинному лікуванні,  

c) після пересадки органів та / або кісткового мозку,  
5. Важке ожиріння (ІМТ вище 40 кг/м2).  
6. Фармакологічно лікований цукровий діабет.  
7. Хронічне захворювання нирок, що вимагає тимчасової або постійної підтримки / заміни функції 
нирок (діаліз).  
8. Захворювання печінки (первинні або вторинні).  
 

Що робити, якщо учень належить до групи ризику 

• Рекомендується, щоб законні представники зважили фактори ризику, якщо учень належить 
до групи ризику, і прийняли обдумане рішення про участь учня в освітніх заходах.  

• При першому вступі до школи законний представник учня надає наступні заяви, які можуть 
бути підписані перед входом до школи:  
1. письмове ознайомлення з визначенням груп ризику, встановлених Міністерством охорони 

здоров'я та   

2. письмовий аффидевит про відсутність симптомів інфекційного вірусного захворювання 
(наприклад, висока температура, кашель, задишка, раптова втрата смаку і нюху і т. д.).  

• Якщо законний представник учня не підпише зазначені документи, учневі не буде дозволено 
особисту присутність в школі. 

• Законний представник зобов'язаний висловити зацікавленість у відвідуваності школи; в учнів 
1 ступеня до 18. 5. 2020 р.; в учнів 9 класів до 7. 5. 2020 р. 

 



Групи учнів 1 ступня 

• Початкові школи забезпечують освітні заходи відповідно до надзвичайних заходів 
Міністерства охорони здоров'я для учнів 1-5 класів початкової школи. 

• Максимальна кількість учнів у групі становить 15. Завжди повинні дотримуватися умови: один 
учень за партою з дистанцій між партами. 

• Склад груп незмінний протягом усього періоду з моменту повторного дозволу на присутність 
учнів у школі до 30. 6. 2020 р. Призначення учнів у групи визначається директором школи. 
Учень не може бути зарахований до шкільної групи пізніше, ніж до25. 5. 2020 р. 

• Ранкова група продовженого дня не надається.  

• Школа веде облік відвідуваності учнів в групах. У разі відсутності учня більше 3-х днів, школа 
зажадає від законного представника повідомити причини його відсутності і про те, чи буде 
учень далі відвідувати групу. Відсутність не зараховується до пропуску уроків, який вказується 
в табелі учня.  

• Уроки фізкультури в звичайному вигляді, в тому числі плавання не можливі.  

• Початок і кінець освітньої діяльності протягом дня встановлюється директором школи.  
 

Специфіка для учнів, які готуються до вступних іспитів в середні школи в період з 11. 5. 2020 р. 

• Відповідно до постанови Уряду № 491 від 30 квітня 2020 р. до 11. 5. дозволяється особиста 
присутність учнів 9 класів для цілей підготовки до вступних іспитів.  

• Освітні заходи проводяться для груп учнів, які можуть складатися тільки з учнів 9 класів. По 
можливості доцільно створювати групи з учнів одного класу.  

• Максимальна кількість учнів у групі становить 15. Завжди повинні дотримуватися умови: один 
учень за партою з дистанцією між партами.  

• Склад груп незмінний протягом усього періоду. Про включення учнів до груп рішення 
приймає директор школи. Учень не може бути зарахований до шкільної групи пізніше, ніж до 
11. 5. 2020 р.  

• Допускається чергування декількох викладачів в одній групі учнів, якщо це необхідно щодо 
підготовки до вступних іспитів.  

• Змістом є навчальний матеріал з предметів вступних іспитів, метою є підготовка до вступного 
іспиту. Кількість годин і організацію визначає директор школи.  
 

Джерело: MŠMT, Прага, 30. 4. 2020, захист здоров'я та робота початкових шкіл у період до кінця 
навчального року2019/2020 
https://1.im.cz/onas/msmt/ochrana_zdravi_zs.pdf 
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