ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА И УЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ
27 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
На заседанието си на 26 февруари 2021 г., поради настоящата сериозна епидемична ситуация,
правителството взе решение за по-нататъшни промени във функционирането на училищата и училищните
заведения от 27 февруари 2021 г.
Министерството на образованието, младежта и спорта информира, че поради неблагоприятната
епидемиологична ситуация на 26 февруари 2021 г. правителството на Чешката република е приело кризисна
мярка № 200 (достъпна ТУК), която е допълнителна извън съществуващите мерки:
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ЗАБРАНЯВА ЛИЧНОТО ПРИСЪСТВИЕ:
на децата в детската градина
на децата в подготвителния клас
на учениците от 1. и 2. клас на основните училища
на учениците от първа степен на основните училища, ако са включени в клас заедно с ученици от 1. и 2. клас на
основните училища
на деца в подготвителната степен на специално основно училище
на ученици в основното училище или класове, създадени съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за образованието
на ученици в областта на образованието Практическо училище едногодишно и Практическо училище двегодишно
в останалите училищни клубове и занимални, които може да са били функциониращи в определени специфични
случаи
Основните и средните училища осигуряват неприсъствено обучение на тези деца или ученици. Детска градина
осигурява неприсъствено обучение на деца, за които предучилищното образование е задължително. Методиката
за обучение на деца неприсъствено ще бъде изпратена в детските градини в началото на следващата седмица.
Деца на възраст между 2 и 10 години, чиито законни представители са служители на избрани професии,
необходими за функционирането на държавата, могат да получат грижи в определени училища и училищни
заведения, вж. кризисна мярка № 212 от 26 февруари 2021 г. (достъпна ТУК).
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА: можете да насочите родителите
за информация относно обезщетение за загуба на приходи, дължащи се на грижи за деца, например
тук: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Според новите правила училището вече не
попълва никакви потвърждения.
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И ПО-НАТАТЪК Е РАЗРЕШЕНО ПРИСЪСТВИЕТО:
на децата в детските градини на медицински заведения
на учениците в основните училища на медицински заведения
на ученици на училища, създадени в заведения за извършване на институционално възпитаване или защитно
възпитаване
на ученици от училища, създадени от Министерството на правосъдието
в практическото обучение и практическата подготовка на ученици и студенти по медицински дисциплини в
медицински заведения и заведения за социални услуги
по време на индивидуални консултации на деца, ученици в основно образование и ученици и студенти в средно и
висше професионално образование
И ПО-НАТАТЪК Е РАЗРЕШЕНО:
да се провеждат приемни изпити, завършителни изпити, зрелостни изпити, абсолуториуми и международно
признати изпити, без да се ограничава броят на лицата
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да се провеждат изпити във висши професионални училища с участието на максимум 10 души
да се провеждат поправителни изпити пред изпитна комисия и заместващи изпити пред изпитна комисия в средните
училища и в консерватории
да се настаняват в училищни възпитателни заведения и помещения за настаняване ученици и студенти, които
нямат друго място за пребиваване на територията на Чешката република, и ученици и студенти, които могат да
участват в присъствено обучение съгласно кризисната мярка,
да се провеждат държавни изпити по език с участието на максимум 10 души
Сред общата забрана за движение между районите наред с други мерки има , изключение за пътувания с
цел участие в обучение, включително стажове и изпити. Така има изключение за пътувания за такова обучение
(практика) или изпити, които могат да продължат да се провеждат в съответствие с кризисни мерки. Всички лица,
които са навършили възраст от най-малко 15 години и се ползват от това изключение, са длъжни да докажат
причината за използването на изключението чрез писмен документ или клетвена декларация, посочваща
конкретната причина за изключението, вж. кризисна мярка № 216 от 26 февруари 2021 г. (достъпна ТУК).
Източник: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
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