
Những thay đổi trong hoạt động của trường học và bữa ăn học đường 
(nguồn: https://www.msmt.cz/) 

 

Bữa ăn học đường từ thứ 4 ngày 25/11/2020:  
 

Cơ sở phục vụ ăn uống của trường vẫn hoạt động. Hoạt động này được điều chỉnh bởi các 

quy tắc dành cho hoạt động của dịch vụ ăn uống không phục vụ công chúng. 

Khi vận hành bữa ăn học đường cần tuân thủ những điều sau: 
• khoảng cách giữa các bàn là 1,5 mét 
• số người tối đa được phép ngồi xung quanh một bàn là 4 người (nếu bàn dài thì có thể 

nhiều người ngồi hơn nhưng phải có khoảng cách giữa các nhóm ít nhất là 2 mét), 
• số lượng người có mặt cùng một lúc trong nhà ăn không được phép nhiều hơn số lượng 

chỗ ngồi, 
• chỉ học sinh và sinh viên học trực tiếp và nhân viên nhà trường có mặt tại nơi làm việc 

mới có thể ăn trực tiếp trong nhà ăn của trường; học sinh, sinh viên, nhân viên nhà 
trường và thực khách lạ khác có thể lấy thức ăn qua cửa sổ (mang đi), 

• cần tuân thủ các biện pháp tổ chức trong lúc chờ lấy đồ ăn và ăn để: 
▪ không dẫn đến việc xen kẽ học sinh/sinh viên từ các lớp/nhóm/bộ phận khác nhau và 
▪ không dẫn đến việc  xen kẽ học sinh/sinh viên học tập toàn thời gian với những người lấy 

thức ăn theo hình thức mang đi. 

Học sinh được hưởng trợ cấp ăn trưa trong thời gian bắt buộc học từ xa. 

Học sinh/sinh viên và nhân viên nhà trường phải đeo khẩu trang trong nhà ăn, trừ khi ăn. 

 

Hoạt động của các trường kể từ ngày 30/11 

Hoạt động của trường mẫu giáo từ thứ hai ngày 30/11/2020: 

 
 Hoạt động của các trường mẫu giáo (bao gồm các trường và lớp được thành lập theo Điều 16, 

khoản 9 Luật Giáo dục) được duy trì như trước đây, tức là tuân thủ các quy tắc hoạt động theo 
Sách hướng dẫn. 

 Trẻ em và giáo viên không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các nhân viên và những người khác di 
chuyển trong trường có nghĩa vụ phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian có mặt ở trong trường. 

 Người đi cùng trẻ có thể vào phòng thay đồ (trong thời gian cần thiết). Mặt khác, những người 
thứ ba (ngoài trẻ em và nhân viên) chỉ có thể vào trường trong những trường hợp hợp lý với 
điều kiện chấp nhận các biện pháp của chế độ tiếp xúc tối thiểu với trẻ em. Những người thứ ba 
có thể ví dụ là người đại diện theo pháp luật của trẻ em, cơ quan kiểm soát (ví dụ: CSI), nhân viên 
của cơ sở tư vấn học đường, của phòng vệ sinh dịch tễ tỉnh, người cung cấp vật dụng hoặc các dịch 
vụ cần thiết khác. 

 

Hoạt động của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở từ thứ hai ngày 
30/11/2020: 

 
 Cho phép sự hiện diện cá nhân của: 

• trẻ em ghi danh vào lớp dự bị của trường Tiểu học, 
• học sinh cấp 1, 
• học sinh lớp 9, 
• học sinh lớp 6 đến lớp 8 học theo chế độ được gọi là học tập luân phiên - luân phiên cả 

lớp sau một tuần, 



• học sinh của các trường được thành lập trong các cơ sở giáo dục thể chế hoặc giáo dục 
bảo vệ, 

• học sinh của các trường được thành lập tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

 Đối với những học sinh này việc học trực tiếp là bắt buộc. 

 Việc học tập luân phiên của học sinh cấp 2 trường Tiểu học, Trung học cơ sở không áp dụng 
cho các trường và các lớp theo Điều 16 khoản 9 Luật Giáo dục (đối với các trường này, học 
sinh tiếp tục học tập trực tiếp tại trường). 

 Mục đích của việc học tập luân phiên (xen kẽ) là tổ chức giáo dục trong giai đoạn chuyển tiếp 
để giảm số lượng học sinh có mặt trong trường: 
• Hiệu trưởng chia các lớp học (bản thân lớp không chia) thành hai nhóm và quyết định 

nhóm lớp nào sẽ được học toàn thời gian trong tuần lẻ và nhóm nào trong tuần chẵn. 
Số lớp trong cả hai nhóm có thể chênh lệch tối đa 1 lớp. 

• Các lớp học không học toàn thời gian trong một tuần nhất định, phải học trực tuyến. Tất 
cả các lớp 9 đều phải học toàn thời gian. 

 Học toàn thời gian diễn ra trong các nhóm đồng nhất (tập thể của từng lớp riêng lẻ không ghép 
hoặc xen kẽ với nhau). Nên tổ chức cho học sinh đến trường và đi về để không có sự tiếp xúc 
giữa học sinh các lớp. 

 Có thể tham vấn trực tiếp tại trường (luôn luôn chỉ có một học sinh và một nhân viên sư phạm), 
người đại diện theo pháp luật của học sinh có thể có mặt tại đó, điều này áp dụng cả cho học 
sinh đang học trực tuyến. Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức tham vấn theo nhu 
cầu học tập của học sinh. 

 Học sinh và nhân viên nhà trường phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường (kể cả tại 
cơ sở giáo dục ngoài giờ học và câu lạc bộ của trường). Nếu cần thiết để học sinh nhìn thấy miệng 
của giáo viên trong giờ học, trong trường hợp ngoại lệ có thể bảo vệ mũi và miệng bằng tấm 
chắn bảo vệ, với điều kiện phải duy trì khoảng cách với những người khác ít nhất là 2 mét. 

 Những người thứ ba (ngoài học sinh và các nhân viên) chỉ được phép vào trường trong những 
trường hợp hợp lý với điều kiện chấp nhận các biện pháp của chế độ tiếp xúc tối thiểu với học sinh. 
Những người thứ ba có thể là ví dụ người đại diện theo pháp luật của trẻ vị thành niên và học sinh, 
thành viên của ủy ban kiểm tra, cơ quan kiểm soát (ví dụ: CSI), nhân viên của cơ sở tư vấn học đường, 
của phòng vệ sinh dịch tễ tỉnh, người cung cấp vật dụng hoặc các dịch vụ cần thiết khác. 

 Cấm ca hát và các hoạt động thể thao trong thời gian học tập tại trường (kể cả bơi lội). 

 Với điều kiện duy trì tính đồng nhất của nhóm học sinh trong một lớp, cơ sở giáo dục ngoài giờ 
học và câu lạc bộ của trường có thể hoạt động. Nếu không thể vì lý do nhân sự, có thể gộp các 
học sinh của cùng một năm học (không thể ghép nhóm trong câu lạc bộ của trường) vào một 
nhóm trong cơ sở giáo dục ngoài giờ học. 

 Với điều kiện duy trì tính đồng nhất của nhóm, có thể thực hiện các hoạt động giáo dục ở khu vực 
ngoài trời, thậm chí cả bên ngoài khuôn viên nhà trường. 

 Hoạt động của các trường học và cơ sở trường học được quy định theo Nghị quyết số 1109 của 
Chính phủ (sự chăm sóc con cái của các bậc cha mẹ với các ngành nghề được lựa chọn) kết thúc. 

 

Hoạt động của trường đặc biệt từ thứ hai ngày 30/11/2020: 

 
 Tiếp tục cho phép sự có mặt trực tiếp của: 

• học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các lớp được thành lập theo Điều 16, khoản 
9 Luật Giáo dục, 

• trẻ em trong giai đoạn chuẩn bị của trường Tiểu học, Trung học đặc biệt, 
• học sinh học nghành nghề Trường thực hành một năm và Trường thực hành hai năm. 

 Những học sinh này có nghĩa vụ tiếp tục học toàn thời gian. 

 Học toàn thời gian diễn ra trong các nhóm đồng nhất (tập thể của từng lớp riêng lẻ không ghép 
hoặc xen kẽ với nhau). Nên tổ chức cho trẻ em và học sinh đến trường và đi về để không có sự 
tiếp xúc giữa trẻ em và học sinh các lớp khác nhau. Trẻ em, học sinh và giáo viên không bắt buộc 



phải đeo khẩu trang (kể cả trong cơ sở giáo dục ngoài giờ học và câu lạc bộ của trường). 

 Những người thứ ba (ngoài trẻ em, học sinh và các nhân viên) chỉ được phép vào trường trong 
những trường hợp hợp lý với điều kiện chấp nhận các biện pháp của chế độ tiếp xúc tối thiểu với 
học sinh. Những người thứ ba có thể là ví dụ người đại diện theo pháp luật của trẻ vị thành niên và 
học sinh, thành viên của ủy ban kiểm tra, cơ quan kiểm soát (ví dụ: CSI), nhân viên của cơ sở tư vấn 
học đường, phòng vệ sinh dịch tễ tỉnh, người cung cấp vật dụng hoặc các dịch vụ cần thiết khác.  

 Với điều kiện duy trì tính đồng nhất của nhóm, có thể thực hiện các hoạt động giáo dục ở các 
khu vực ngoài trời, thậm chí bên ngoài khuôn viên nhà trường hoặc các cơ sở của trường. 

 Với điều kiện duy trì tính đồng nhất của nhóm học sinh trong một lớp, cơ sở giáo dục ngoài giờ 
học và câu lạc bộ của trường có thể hoạt động. Nếu không thể vì lý do nhân sự, có thể gộp các 
học sinh của cùng một năm học (không thể ghép nhóm trong câu lạc bộ của trường) vào một 
nhóm trong cơ sở giáo dục ngoài giờ học. 

 Hoạt động của các trường và các lớp học khác theo Điều 16 khoản 9 Luật Giáo dục không được 
liệt kê ở trên (nghĩa là trong trường hợp các trường trung học ngoại trừ lĩnh vực đào tạo Trường 
thực hành một năm và Trường thực hành hai năm và các trường cao đẳng) luôn được điều chỉnh 
bởi hoạt động của các loại trường học liên quan và các lớp học thông thường của chúng. 

 

 

 

 


