THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ HỌC ĐƯỜNG TỪ NGÀY
27 THÁNG 2 NĂM 2021
Tại cuộc họp ngày 26 tháng 2 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay, Chính phủ đã quyết
định về những thay đổi tiếp theo trong hoạt động của các trường học và cơ sở học đường kể từ ngày 27 tháng 2
năm 2021.
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thông báo rằng do tình hình dịch tễ bất lợi, ngày 26 tháng 2 năm 2021, Chính
phủ Cộng hòa Séc đã thông qua Biện pháp khẩn cấp, phòng chống dịch số 200 (có sẵn TẠI ĐÂY), bên cạnh các
biện pháp hiện có:
CẤM SỰ HIỆN DIỆN CÁ NHÂN:

•
•
•
•
•
•
•
•

của trẻ em ở trường mẫu giáo
của trẻ em trong lớp dự bị
của học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường Tiểu học
của học sinh tiểu học, nếu chúng được xếp vào lớp học cùng với học sinh lớp 1 hoặc lớp 2
của trẻ em trong giai đoạn chuẩn bị của trường Tiểu học, Trung học cơ sở đặc biệt
của học sinh ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc ở các lớp học được thành lập theo Điều 16, Khoản 9 của Luật
giáo dục
của học sinh học ngành Trường thực hành một năm và Trường thực hành hai năm
trong các câu lạc bộ của trường và cơ sở giáo dục ngoài giờ học, đã có thể hoạt động trong một số trường hợp cụ thể
Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung cấp cung cấp cho những trẻ em hoặc học sinh này việc giáo dục từ xa.
Trường Mẫu giáo cung cấp việc giáo dục từ xa cho trẻ em bắt buộc phải đi học mầm non. Phương pháp giáo dục trẻ từ xa
sẽ được gửi tới các trường mẫu giáo vào đầu tuần sau.
Trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, người đại diện theo pháp luật của trẻ em là nhân viên thuộc các ngành nghề được lựa chọn, cần
thiết cho hoạt động của nhà nước, có thể được chăm sóc tại các trường học và cơ sở học đường được chỉ định, xem Biện
pháp khẩn cấp, phòng chống dịch số 212 ngày 26 tháng 2 năm 2021 (có sẵn TẠI ĐÂY ).

TIỀN TRỢ CẤP Ở NHÀ TRÔNG CON: cha mẹ có thể tham khảo thông tin về tiền trợ cấp ở nhà trông con, ví dụ tại đây:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Theo quy định mới, nhà trường không còn điền bất kỳ xác
nhận nào nữa.
TIẾP TỤC CHO PHÉP SỰ HIỆN DIỆN:

•
•
•

của trẻ em ở trường mẫu giáo tại cơ sở y tế
của học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tại cơ sở y tế
của học sinh các trường được thành lập tại các cơ sở để thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật theo Toà án chỉ định hoặc nuôi

•
•

dạy trẻ vị thành niên phạm tội do Toà án chỉ định với mục đích bảo vệ
học sinh của các trường do Bộ Tư pháp thành lập
trong giờ học thực hành và đào tạo thực hành của học sinh, sinh viên ngành y tại các cơ sở y tế, cơ sở dịch vụ xã hội

•

tại các buổi tham vấn cá nhân của trẻ em, học sinh trong giáo dục cơ bản và của học sinh, sinh viên trong giáo dục trung
cấp và cao đẳng
VÀ TIẾP TỤC ĐƯỢC PHÉP:

•
•
•
•
•

tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp, tốt nghiệp và các kỳ thi được quốc tế công nhận, không hạn chế số
lượng người
tổ chức thi lên các trường CĐ với số lượng người tham gia tối đa 10 người.
tổ chức các kỳ kiểm tra thẩm định và kỳ kiểm tra thẩm định thay thế tại các trường trung cấp và nhạc viện
cung cấp chỗ ở cho học sinh và sinh viên không có nơi cư trú khác trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và các học sinh, sinh viên
có thể tham gia giáo dục toàn thời gian theo biện pháp khủng hoảng tại các cơ sở nuôi dạy và cơ sở lưu trú học đường,
tổ chức kỳ thi quốc gia ngoại ngữ với sự tham gia tối đa là của 10 người

Từ lệnh cấm chung về việc di chuyển giữa các thành phố, các huyện, ngoài những điều khác có cả ngoại lệ là việc
đi lại với mục đích tham gia giáo dục, bao gồm cả thực tập và thi cử. Tức là, có ngoại lệ dành cho việc đi lại để tham
gia đào tạo (thực hành) hoặc kiểm tra, những việc vẫn có thể tiếp tục diễn ra phù hợp với biện pháp khẩn cấp, phòng chống
dịch. Tất cả những người đã đạt ít nhất 15 tuổi và tận dụng lợi thế của ngoại lệ này phải chứng minh lý do của việc sử
dụng ngoại lệ bằng văn bản hoặc bằng tuyên bố danh dự, nêu cụ thể lý do của ngoại lệ, xem Biện pháp khẩn cấp, phòng
chống dịch số 216 ngày 26 tháng 2 năm 2021 (có sẵn TẠI ĐÂY).
Nguồn: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Phiên bản ngày 2. 3. 2021

