
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ШКІЛ ТА 

ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ СТАНОМ НА 29. 1. 2021р.     

(інформація взята з сайту Міністерства освіти, молоді та спорту, зміни анонсуються 

Міністерством освіти через засоби масової інформації та в інтернеті на www.msmt.cz) 
 

Кризові заходи у сфері освіти: 

• Захисним засобом дихальних шляхів (носа, рота) вважається не тільки маска, але і 

респіратор, носовичок, шарф або інші засоби, що перешкоджають поширенню крапель 

далі „маска“.  

• У тому випадку, якщо директору школи стає відомо про появу захворювання Сovid-19 

у працівника школи або учня, він зв'язується з працівниками Обласної санітарної 

станції.  
 

Дитячи садочки 

• Вони працюють з дотриманням робочих гігієнічних правил.  

• Діти та педагогічний персонал не зобов'язані носити маски. 

• Вхід третіх осіб в приміщення школи можливий тільки з маскою і в строго необхідних 

випадках.  
 

Початкові школи   

• Очна форма навчання в підготовчих класах, в 1 а 2 класі і в так званих малокласних 

школах. 

• Учні та працівники школи повинні носити маски протягом усього свого перебування в 

школі. 

• Очне навчання відбувається в однорідних групах (колективи класів не зливаються або 

іншим чином не перетинаються). Прихід, відхід і пересування учнів в школі 

організовано таким чином, щоб не було контакту між учнями з різних класів. 

• Можливе функціонування групи продовженого дня та шкільного клубу для учнів  

очної форми навчання.  

• Спів і заняття спортом в навчальних закладах заборонені. 

• Для інших учнів обов'язкова освіта є дистанційним методом.  

• Єдиний вступний іспит з чеської мови, літератури та математики цього року не є 

обов'язковим у разі чотирирічних спеціалізацій. Якщо директор школи вирішить, що 

єдиний вступний іспит проводитися не буде, то повинна бути проведена процедура 

вступного провадження.  Необхідно завжди стежити за сайтом даної школи. 

• З підготовкою до вступного іспиту (для 5, 7 та 9 класу) допоможе новий  додаток ČŠI. 
 

Шкільне харчування   

• Шкільні їдальні відкриті, але тільки для учнів очної форми навчання. Інші учні  

можуть взяти харчування  у віконці видачі.  

• Учні мають право на субсидований обід під час обов'язкового дистанційного 

навчання.   

• Учні та персонал зобов'язані носити маски в шкільній їдальні, крім як під час їжі.  
 

Середні школи 

Навчання в середніх школах і консерваторіях ведеться дистанційно.  

• Допускається проведення вступних іспитів, випускних іспитів, державних іспитів, 

абсолюторіїв та міжнародно визнаних іспитів. Правила регулюються правилами 

проведення відповідних іспитів та чинними надзвичайними заходами. 

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


• Державні випускні іспити цього року пройдуть без творів з літератури, а час на 

дидактичні тести з мов та математики буде продовжено. Усні іспити залишаються 

обов'язковими для всіх. У профільній шкільній частині іспиту директорам дозволяється 

коригувати його форму відповідно до ситуації в конкретній школі. Тому необхідно 

завжди стежити за сайтом відповідної школи. З актуальною інформацією про загальні 

антикризові заходи можна ознайомитися на веб-сайті MŠMT. 

•   Додаток ČŠI допоможе вам підготуватися до державного випускного іспиту. 
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