ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ШКІЛ ТА ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ ВІД 27 ЛЮТОГО 2021
Уряд на своєму засіданні 26 лютого 2021 року, враховуючи серйозну поточну епідемічну ситуацію,
прийняв рішення про подальші зміни в роботі шкіл та шкільних установ з 27 лютого 2021 року.
Міністерство освіти, молоді та спорту інформує, що у зв'язку з несприятливою епідеміологічною
обстановкою уряд Чеської Республіки 26 лютого 2021 року прийняв кризовий захід № 200 (доступно ТУТ),
який перевищує рамки існуючих заходів:
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ОСОБИСТА ПРИСУТНІСТЬ:

•

дітей в дитячому садку

•

дітей у підготовчому класі

•

учнів 1-го та 2-го класів початкової школи

•

учнів першого ступеня початкової школи, якщо вони включені в клас разом з учнями 1-го або 2-го класу
початкової школи

•

дітей, які перебувають на підготовчому етапі початкової спеціальної школи

•

учнів початкових шкіл або класів, створених відповідно до § 16 пункт 9 шкільного закону

•

учнів у галузі освіти Практична школа однорічна та Практична школа дворічна

•

у шкільних клубах і групах продовженого дня, що залишаються і які могли працювати в певних конкретних
випадках

Початкові та середні школи, забезпечують освіту для цих дітей або учнів дистанційним способом. Дитячий садок
забезпечує дистанційне навчання дітей, для яких дошкільна освіта є обов'язковою. Методика навчання дітей
дистанційним способом буде відправлена в дитячі садки на початку наступного тижня.
Діти віком від 2 до 10 років, законними представниками яких є працівники обраних професій, необхідних для
функціонування держави, можуть бути забезпечені доглядом у спеціально відведених школах та навчальних
закладах, див. кризовий захід № 212 від 26 лютого 2021 р. (доступно ТУТ).
ПЛАТА ПО ДОГЛЯДУ: батьки можуть звернутися за інформацією про плату по догляду, наприклад,
сюди: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. за новими правилами школа більше не
видає жодних довідок.
ПРИСУТНІСТЬ ВСЕ ЩЕ ДОЗВОЛЕНА:

•
•
•

дітям у дитячих садках при медичному закладі
учням початкової школи в медичному закладі
учням шкіл, створених при установах для здійснення виховання дітей з порушеннями поведінки або захисного
виховання
учням шкіл, створених Міністерством юстиції
на практичному навчанні та практичній підготовці учням та студентам медичних спеціальностей у медичних
закладах та закладах соціального обслуговування
на індивідуальних консультаціях дітей, учнів початкових класів та учнів і студентів середніх і вищих
професійних навчальних закладів

•
•
•

І ДАЛІ ДОЗВОЛЕНО:
• проведення вступних іспитів, випускних іспитів, іспитів на ступінь бакалавра, випускних і міжнародно
визнаних іспитів без обмеження кількості осіб

•

проведення іспитів у вищих професійних навчальних закладах за участю не більше 10 осіб

•

проведення корекційних та повторних іспитів у середніх школах та консерваторіях

•

розміщення в шкільних навчальних і житлових приміщеннях учнів і студентів, які не мають іншого місця
проживання в Чеській Республіці, а також учнів і студентів, які можуть брати участь в очній формі навчання
відповідно до кризового заходу,

•

проведення іспитів з державної мови за участю не більше 10 осіб

Серед іншого, існує виняток із загальної заборони на пересування між районами для поїздок для участі в
освіті, включаючи стажування та іспити. Таким чином, існує виняток для поїздок на навчання (практику) або
іспити, які все ж можуть бути проведені відповідно до антикризових заходів. Всім особам, які досягли віку не
менше 15 років і користуються цим звільненням, пропонується, довести розумність використання цього звільнення
письмовими доказами або чесною заявою із зазначенням конкретної причини звільнення, див. кризову міру № 216
від 26 лютого 2021 р. заявою із зазначенням конкретної причини звільнення, див. кризовий захід № 216 від 26
лютого 2021 р. (доступно ТУТ).
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