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Măsuri de urgenţă pentru domeniul educaţiei: 

• Mijloace de protecţie a căilor respiratorii (nasului, gurii) se consideră nu numai masca de 

protecţie facială, dar şi masca de protecţie de unică folosinţă, un batic, un fular sau alte 

mijloace care împiedică răspândirea picăturilor respiratorii - denumite în continuare „mască 

de protecţie.“ 

• În cazul în care directorul şcolii află despre apariţia infecţiei cu covid-19 la un angajat sau 

elev, va contacta angajatul Centrului Regional de Sănătate Publică. 
 

Grădiniţele 

• Funcţionează cu condiţia respectării regulilor de igienă. 

• Copiii şi personalul didactic nu sunt obligaţi să poarte măşti de protecţie. 

• Accesul persoanelor terţe în spaţiile grădiniţei este posibil numai cu mască de protecţie şi în 

cazuri absolut necesare. 
 

Şcolile generale 

• Cursurile cu prezenţa fizică a elevilor se derulează în clasele de pregătire, în clasa I şi a II-

a din şcolile primare cu clasele I-V. 

• Elevii şi angajaţii şcolii sunt obligaţi să poarte măşti de protecţie pe toată durata prezenţei 

lor la şcoală. 

• Cursurile cu prezenţa fizică au loc în grupuri omogene (colectivele claselor individuale nu 

se unesc sau nu se amestecă într-un alt mod). Sosirea, plecarea şi deplasarea elevilor în şcoală 

este organizată în aşa fel încât să fie evitat contactul elevilor din diferite clase. 

• Este permisă funcţionarea căminului de zi şi a clubului şcolar pentru elevii care participă 

fizic la cursuri. 

• La şcoală este interzis cântatul şi activităţile sportive. 

• Pentru ceilalţi elevi este obligatoriu învăţământul la distanţă. 

• Examenul unitar la limba şi literatura cehă şi la matematică de admitere în învăţământul 

mediu de patru ani, nu este anul acesta obligatoriu. În cazul în care directorul şcolii va decide 

că examenul unitar de admitere nu se va susţine, trebuie să aibă loc procedura de admitere la 

şcoală. Este necesară urmărirea site-ului web al şcolii în cauză. 

• Cu pregătirea la examenul de admitere (pentru clasele V, VII şi IX), nou, ajută aplicaţia 

Inspectoratului Şcolar Ceh, aplikace ČŠI. 
 

Alimentaţia în şcoli 

• Cantinele şcolare sunt în funcţiune, dar numai pentru elevii care participă fizic la 

cursuri. Ceilalţi elevi îşi pot ridica mâncarea la ghişeul de distribuire a mesei. 

• Pe perioada învăţământului la distanţă obligatoriu elevii au dreptul la masă de prânz 

subvenţionată. 

• În cantina şcolii, elevii şi angajaţii şcolii au obligaţia de a purta măşti de protecţie, cu 

excepţia perioadei de timp necesare pentru consumarea mesei. 
 

Şcolile medii 

La şcolile medii şi la conservatoare cursurile au loc la distanţă. 

https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni


• Este posibilă desfăşurarea examenelor de admitere, a examenelor finale, de bacalaureat, de 

absolutoriu şi a examenelor recunoscute la nivel internaţional. Regulile sunt reglementate de 

legislaţia privind testele aferente şi de măsurile actuale de urgenţă.  

• Examenele de bacalaureat se vor realiza anul acesta fără scrierea eseelor, iar timpul pentru 

testele didactice la limba cehă, limbile străine şi la matematică va fi prelungit. Probele orale 

rămân obligatorii pentru toţi elevii. Forma examenului de bacalaureat la disciplina de profil 

poate fi modificată de către directorii şcolilor, în funcţie de situaţia şcolii în cauză. Este 

necesară urmărirea site-ului web al şcolii în cauză. Informaţii actualizate privind măsurile de 

urgenţă pot fi găsite pe site-ul web al MŠMT. 

• Cu pregătirea la examenul de bacalaureat, nou, ajută aplicaţia Inspectoratului Şcolar Ceh, 

aplikace ČŠI. 
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