ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА И УЧИЛИЩНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ОТ 12 АПРИЛ 2021 г. ДО ОТМЯНА НА РАЗПОРЕДБАТА
Министерството на образованието, младежта и спорта информира, че във връзка със заседанието на
Правителството на Чешката република на 6 април 2021 г. е издадено следното:


Извънредни мерки на Министерството на здравеопазването за тестване на деца, ученици и
студенти в училища и училищни заведения
▪ От 12 април 2021 г. училищата и училищните заведения са задължени да тестват деца, ученици и
студенти два пъти седмично с Ag тестове, в случай на RT-PCR тестове веднъж седмично.
▪ За тестване могат да се използват неинвазивни Ag тестове или неинвазивни PCR тестове.
▪ Задължителното тестване не се прилага за индивидуални консултации и индивидуално
присъствено обучение.



Извънредните мерки на Министерството на здравеопазването за ограничаване на
функционирането на училищата и училищните заведения и първата фаза на разхлабване на
мерките позволява лично присъствие в обучението, нова възможност от 12 април 2021 г.

В детските градини
▪ на деца, които имат задължително предучилищно образование в група от максимум 15 деца,
▪ на деца от детски градини и класове, създадени съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за образованието.
В основните училища
▪ на деца в подготвителен клас,
▪ на ученици от 1-ва степен в училище, където броят на учениците от 1-ва степен не надвишава 75
ученици, ако сградата на тази 1-ва степен е конструктивно отделена от сградата на 2-ра степен на
основното училище, включително училищния стол,
▪ на ученици от 1-ва степен в училище, което не отговаря на горепосочените условия, по такъв начин,
че първата половина от класовете да не посещават обучение в нечетна седмица, а втората
половина от класовете да не участват в четна седмица (с нечетен брой класове броят може да се
закръгли),
▪ на деца в подготвителната степен на специалните основни училища,
▪ на ученици на основното училище и класове, създадени съгласно чл. 16, ал. 9 от Закона за
образованието,
▪ на групова консултация за ученици от 2-ра степен с риск от неуспех в училище или за ученици от 9
клас според техните нужди, оценени от училището по предметите, необходими за приемни изпити,
при максимален брой 6 ученици в една група.
В училищните занимални и училищните клубове
▪ на деца и ученици, които могат да посещават присъствено обучение по тези извънредни мерки,
при условие че деца или ученици само от един конкретен клас на присъствено обучение
присъстват в отдела или групата.
Хомогенността на класовете и групите е задължителна, с изключение на груповите консултации,
разрешени в основните училища.
▪ Спортните дейности като част от образованието продължават да са позволени в детските
градини.
 Извънредни мерки на Министерството на здравеопазването за защита на дихателните пътища
Тази извънредна мярка на Министерството на здравеопазването предвижда задължението да се носят
маски в училищата, така че:
▪ в детската градина педагогическият и непедагогическият персонал е длъжен да носи респиратор,
децата в детската градина не са задължени да носят защитно средство, което да покрива устата и
нос,

▪

в основното училище педагогическият и непедагогическият персонал е длъжен да носи
респиратор, учениците (включително подготвителния клас) са задължени да носят поне
хирургическа маска.

ТУК можете да намерите видеоклипове с инструкции за двата централно разпределяни Ag тестове.
Източник: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

