THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ
CỦA TRƯỜNG NGÀY 29/1/2021
(thông tin được lấy từ trang web của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, sự thay đổi được
Bộ Giáo dục thông báo thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và trên trang web
www.msmt.cz)
Biện pháp phòng chống trong lĩnh vực giáo dục:
• Không chỉ khẩu trang được coi là thiết bị bảo vệ đường hô hấp (mũi, miệng) mà cả khăn
quàng cổ, khăn choàng hoặc các thiết bị khácm để ngăn chặn sự lây lan của các giọt nhỏ - sau
đây được gọi là "khẩu trang."
• Trong trường hợp hiệu trưởng biết được sự xuất hiện của covid-19 ở nhân viên hoặc học sinh
của trường, sẽ liên lạc với nhân viên của Trạm Vệ sinh Khu vực
Trường mẫu giáo
• Hoạt động với điều kiện tuân thủ các quy tắc vệ sinh hoạt động.
• Trẻ em và giáo viên không có nghĩa vụ đeo khẩu trang.
• Người thứ ba chỉ có thể vào trong khuôn viên nhà trường trong những trường hợp thực sự cần
thiết và phải đeo khẩu trang.
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở
• Giảng dạy toàn thời gian tại lớp dự bị, lớp 1 và lớp 2 và trong những trường có ít lớp.
• Học sinh và nhân viên nhà trường phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.
• Việc giảng dạy toàn thời gian diễn ra trong các nhóm đồng nhất (các nhóm lớp không hợp
nhất hoặc xáo trộn nhau). Việc đến, đi và di chuyển của học sinh ở trường được tổ chức làm
sao để không dẫn đến sự tiếp xúc giữa học sinh các lớp.
• Cho phép cơ sở giáo dục ngoài giờ học và câu lạc bộ nhà trường dành cho học sinh học toàn
thời gian hoạt động.
• Cấm ca hát và các hoạt động thể thao trong thời gian giáo dục.
• Học trực tuyến là bắt buộc đối với các học sinh khác.
• Trong năm nay cuộc thi đồng nhất vào trường môn tiếng Séc, văn học và toán không bắt
buộc đối với các khóa học bốn năm. Nếu hiệu trưởng quyết định rằng sẽ không có cuộc thi đồng
nhất, phải thực hiện thủ tục nhập học. Luôn cần phải theo dõi trang web của trường cụ thể.
• Ứng dụng aplikace ČŠI giúp chuẩn bị cho kỳ thi vào trường (dành cho lớp 5, 7 và cả 9)
Bữa ăn học đường
• Nhà ăn có hoạt động, nhưng chỉ dành cho học sinh học toàn thời gian.
• Trong thời gian học trực tuyến bắt buộc học sinh được hưởng bữa trưa có trợ cấp.
• Học sinh và nhân viên nhà trường phải đeo khẩu trang trong nhà ăn của trường, trừ khi ăn.
Trường trung cấp

Việc giảng dạy tại các trường trung cấp và nhạc viện diễn ra theo phương thức trực tuyến.
• Cho phép thực hiện cuộc thi vào trường, thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp và các kỳ thi được quốc tế
công nhận. Các quy tắc được điều chỉnh bởi quy định dành cho các cuộc thi liên quan và các
biện pháp phòng chống hiện hành.
• Thi tốt nghiệp năm nay sẽ không có phần văn viết theo chủ đề và thời gian dành cho các bài
kiểm tra ngôn ngữ và và toán học sẽ được kéo dài. Kiểm tra miệng vẫn là bắt buộc đối với tất
cả mọi người. Trong phần thi tốt nghiệp của trường, hiệu trưởng được phép điều chỉnh hình
thức của nó tùy theo tình hình tại trường cụ thể. Do đó, luôn cần phải theo dõi trang web của
trường. Thông tin tổng thể về các biện pháp phòng chống có trên trang web MŠMT.
• Ứng dụng aplikace ČŠI giúp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
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