
Промени във функционирането на училищата и храненето в училище 
(източник: https://www.msmt.cz/) 

 

Хранене в училище от сряда, 25 ноември 2020 г .: 
 

Училищните заведения за хранене работят. Функционирането им се урежда от правилата за 

функциониране на услуги в сферата на храненето, които не са обществени. 

В училищните заведения за хранене е необходимо да се спазва следното: 
• 1,5 метра разстояние между отделните маси, 
• максималният брой хора на една маса е ограничен до 4 души (ако е дълга маса, повече 

хора могат да седят на нея, но между групите хора трябва да има разстояние най-малко 2 
метра), 

• в училищния стол не може да има едновременно повече хора, отколкото има места за 
сядане, 

• само ученици и студенти в редовна форма на обучение и служители на училището, 
работещи присъствено, могат да се хранят лично в училищния стол; други ученици, 
студенти, служители на училището и чужди столуващи могат да вземат храната си през 
гишето (take-away), 

• необходимо е да се вземат организационни мерки за изчакването на храната и 
консумацията й, така че: 
▪ да няма смесване на учениците/студентите от различни класове/групи/отдели и 
▪ учениците/студентите от редовно обучение да не се смесват с хората, които вземат 

храна за вкъщи 

По време на задължителното дистанционно обучение учениците се класират за субсидиран 
обяд. 

Учениците/студентите и служителите на училището трябва да носят маска в училищния 
стол, с изключение на времето на консумация на храна. 

 

Функциониране на училища от 30 ноември 

Функциониране на детските градини от понеделник, 30 ноември 2020 г .: 

 
 Функционирането на детските градини (включително училища и класове, създадени съгласно чл. 

16, ал. 9 от Закона за образованието) остава както преди, т.е. в съответствие с правилата за работа 
съгласно Ръководството. 

 Децата и педагогическият персонал не са задължени да носят маска. Другите служители и другите 
лица, които се движат из училището, са длъжни да носят маска през целия си престой в 
училището. 

 В помещенията на съблекалнята придружаващо лице може да влезе с детето (за необходимото 
време). Влизането на трети лица (с изключение на децата и служителите) в училищните 
помещения е възможно като цяло, но само в оправдани случаи с приемане на режимни мерки, 
които свеждат до минимум контактите с децата. Трети лица могат да бъдат например законни 
представители на деца, контролни органи (напр. Чешки училищен инспекторат), служители на 
училищен консултантски център, областна хигиенна инспекция, лица, осигуряващи снабдяване, 
или други необходими услуги. 

 

 

 

 



Функциониране на основните училища от понеделник, 30 ноември 2020 г .: 

 
 Разрешено е лично присъствие на: 

• деца, записани в подготвителен клас на основното училище, 
• учениците от 1-ва степен на основните училища, 
• учениците от 9 клас на основните училища, 
• учениците от 6. – 8. клас на основните училища в режим на така нареченото ротационно 

обучение - редуване на цели класове за по една седмица, 
• ученици на училища, създадени в заведения за извършване на институционално 

възпитаване или защитно възпитаване, 
• ученици на училища, създадени в здравни заведения. 

 За тези ученици е задължително редовното обучение. 

 Ротационното обучение на 2-ра степен на основните училища не се прилага за училища и 
класове съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за образованието (за тях личното присъствие на 
ученици при обучението продължава в пълен размер ). 

 Целта на ротационното (редуващо се) обучение е да се организира обучение за преходен 
период, така че да се намали броят на учениците, присъстващи в училището: 
• Директорът на училището разделя класовете (самите класове не са разделени) на две 

групи и определя коя група класове ще се обучава редовно в нечетна седмица и коя в 
четна седмица. Броят на класовете и в двете групи може да се различава с максимум 1 
клас. 

• Класовете, които нямат редовно обучение през дадената седмица, се обучават 
задължително дистанционно. Всички ученици от 9. клас имат задължително редовно 
обучение. 

 Редовното обучение се извършва в хомогенни групи (колективи от отделни класове не се сливат 
или смесват по друг начин). Препоръчително е да се организира пристигането и заминаването на 
учениците, така че да няма контакт между ученици от различни класове. 

 В училището са възможни редовни индивидуални консултации (винаги само един ученик и един 
педагогически работник), в които законният представител на ученика може да присъства, дори и 
за ученици, които се обучават дистанционно. Директорът на училището взема решение за 
организиране на консултации по отношение на образователните потребности на ученика. 

 Учениците и служителите на училището трябва да носят маска през целия си престой в училището 
(включително в училищната занималня и в училищния клуб). Ако е необходимо учениците да 
видят устата на учителя по време на урока, защитата на носа и устата може по изключение да 
бъде заменена със защитен щит, при условие че се поддържа разстояние от най-малко 2 метра 
от всички лица. 

 Влизането на трети лица (с изключение на учениците и служителите) в училищните помещения е 
възможно като цяло, но само в оправдани случаи с приемане на режимни мерки, които свеждат 
до минимум контактите с учениците. Трети лица могат да бъдат например законни 
представители на непълнолетни деца и ученици, членове на изпитни комисии, контролни органи 
(напр. Чешки училищен инспекторат), служители на училищен консултантски център, областна 
хигиенна инспекция, лица, осигуряващи снабдяване, или други необходими услуги. 

 Пеенето и спортните дейности по време на обучение (включително плуване) са забранени. 

 При запазване на хомогенността на групата за ученици от един клас е възможно 
функционирането на училищна занималня и училищен клуб. Ако това не е възможно поради 
кадрови причини, е възможно учениците от един випуск да бъдат включени в една група в 
училищната занималня (това не е възможно в училищния клуб). 

 При условията за поддържане на хомогенността на групата е възможно да се провеждат 
образователни дейности на открити площи, дори извън училищните помещения. 

 Дейностите на училищата и училищните заведения, определени в съответствие с Постановление 
№ 1109 на правителството (грижи за деца на родители от избрани професии), приключват. 



 

Функциониране на специалните училища от понеделник, 30 ноември 2020 г .: 

 
 Все още е разрешено лично присъствие на: 

• ученици на основно училище и класове, създадени съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за 
образованието, 

• деца от подготвителна степен на специално основно училище, 
• ученици в областта на образованието Практическо училище едногодишно и Практическо 

училище двегодишно. 

 Задължителното редовно обучение за тези ученици продължава. 

 Редовното обучение се извършва в хомогенни групи (колективи от отделни класове не се сливат 
или смесват по друг начин). Препоръчително е да се организира пристигането и заминаването на 
децата и учениците, така че да няма контакт между деца и ученици от различни класове. Децата, 
учениците и учителите не са задължени да носят маска (дори в училищната занималня и 
училищния клуб). 

 Влизането на трети лица (с изключение на децата, учениците и служителите) в училищните 
помещения е възможно като цяло, но само в оправдани случаи с приемане на режимни мерки, 
които свеждат до минимум контактите с децата и учениците. Трети лица могат да бъдат 
например законни представители на непълнолетни деца и ученици, членове на изпитни 
комисии, контролни органи (напр. Чешки училищен инспекторат), служители на училищен 
консултантски център, областна хигиенна инспекция, лица, осигуряващи снабдяване, или други 
необходими услуги. 

 При условията за поддържане на хомогенността на групата е възможно да се провеждат 
образователни дейности на открити площи, дори извън училищните помещения или училищното 
заведение. 

 При спазване на условие за хомогенност на групата за ученици в един клас е възможно 
функционирането на училищна занималня или училищен клуб. Ако това не е възможно поради 
кадрови причини, е възможно учениците от един випуск да бъдат включени в една група в 
училищната занималня (това не е възможно в училищния клуб). 

 Функционирането на други училища и класове съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за образованието, 
които не са изброени по-горе (т.е. в случая на средните училища извън областта на 
образованието: Практическо училище едногодишно и Практическо училище двегодишно както и 
в случая на висшите професионални училища) се ръководи винаги от правилата за 
функциониране на съответния тип училище и на техните редовни класове. 

 

 

 


