Lịch trình nới lỏng trường học và các cơ sở giáo dục (có hiệu lực
từ ngày 30/4/2020)
PONDĚLÍ 20. DUBNA - THỨ HAI 20/4, 27/4
- Các trường đại học - các hoạt động cá nhân dành cho sinh
viên năm cuối cùng, tối đa 5 người. Liên quan đến, ví dụ tham
vấn cá nhân hoặc các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp đại học
hay là các bậc cao hơn. Cũng có thể đi riêng lẻ đến thư viện
hoặc phòng học, nhưng chỉ với mục đích nhận hoặc gửi tài liệu
học tập
- Từ ngày 27 tháng 4, những điều nêu trên cũng được áp dụng
cho các năm khác của trường đại học - tuy nhiên, lại chỉ tối đa 5
người để tư vấn, kiểm tra, giảng dạy lâm sàng/thực tế và thực
hành.

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA - THỨ HAI 11/5
- Sinh viên năm cuối cùng của các trường trung học phổ thông,
trường trung cấp, nhạc viện, trường cao đẳng – Dành riêng cho
mục đích chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối kỳ và thi tốt
nghiệp cao đẳng, nhạc viện - tối đa 15 học sinh
- Học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở - dành riêng cho
mục đích chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung
cấp - tối đa 15 học sinh
- Sinh viên của tất cả các năm đại học - tối đa 15 người (hạn chế
không áp dụng cho giảng dạy lâm sàng/thực tế và thực hành)
- Giảng dạy tại các trường nghệ thuật phổ thông và trường
tiếng có quyền thực hiện các cuộc thi tiếng quốc gia, các khóa
học ngoại ngữ một năm được giáo dục thường xuyên - tối đa
15 học sinh
- Hoạt động của các trung tâm giải trí - nhóm tối đa 15 người
tham gia
- Học chính quy trong trường của những trại trẻ có trường học
và tại các trung tâm giáo dưỡng và chẩn đoán
- Giảng dạy trong trường học tại các cơ sở y tế.

PONDĚLÍ 25. KVĚTNA - THỨ HAI 25/5
- Học sinh cấp 1 có thể có mặt trực tiếp ở trường và tại các
hoạt động có tổ chức và hoặt động ngoại khoá có tính chất
không bắt buộc dưới hình thức của các nhóm học đường
- tối đa 15 học sinh một nhóm (một học sinh, một bàn),
không được thay đổi thành phần của nhóm

NEJDŘÍVE1.ČERVNA - SỚM NHẤT 1/6

- Có thể thực hiện các cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ
thông, thi học kỳ, thi tốt nghiệp nhạc viện và các trường cao
đẳng
- Hạn chế khả năng thực hiện việc giảng dạy thực tế (rèn
luyện chuyên môn) tại các trường trung cấp, đào tạo chuyên
môn tại các trường cao đẳng - điều kiện tương tự như đối
với các nhóm học đường
ČERVEN - THÁNG SÁU
- Có thể thực hiện các kỳ thi tuyển sinh đồng loạt cũng như
riêng lẻ của từng trường vào các trường trung học phổ thông
và trung cấp
- Thực hiện tư vấn hoặc các hoạt động giáo dục không
thường xuyên các môn chính với hình thức giờ tư vấn của
các giáo viên dành cho học sinh cấp 2 và học sinh của các
trường trung học phổ thông và trung cấp trong các nhóm
học sinh nhỏ

