
 

2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН 12-ООС ХОЙШ СУРГУУЛЬ БА СУРГУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

АШИГЛАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

ДАВЖ ЗААЛДАХ ХҮРТЭЛ ХҮЧИНТЭЙ  

 

Боловсрол, залуучууд ба спортын яам нь 2021 оны 4-р сарын 6-нд болсон Чехийн засгийн газрын 

хуралдаантай холбогдуулан дараахь зүйлийг тогтоов: 

Сургууль ба сургуулийн байгууллагад хүүхдүүд, сурагчид ба оюутнуудад тест хийх зорилгоор 

Эрүүл мэндийн яамны онцгой арга хэмжээ 

 

•2021 оны 4-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн суургууль ба сургуулийн байгууламжинд хүүхдүүд, сурагчид ба 

оюутнуудад долоо хоногт 2 удаа эсрэг төрөгчийн шинжилгээ ба ПГУ-ын шинжилгээ 1 удаа хийх 

шаардлагатай. 

•Тест хийхэд инвазив бус эсрэг төрөгчийн шинжилгээ эсвэл инвазив бус ПГУ-ын шинжилгээ хийх 

шаардлагатай.  

•Заавал хийх ёстой тест нь ганцаарчилсан зөвлөлдөх уулзалт ба ганцаарчилсан цагийн сургалтанд 

хамаарахгүй.  

Сургууль ба сургуулийн байгууллагад үйл ажиллагаа хязгаарлахад зориулсан Эрүүл мэндийн 

яамны онцгой арга хэмжээ ба 2021 оны 4-р сарын 12-оос эхлэж шинээр боловсролын салбарт 

хувийн оролцоог зөвшөөрч татан буулгахын 1-р үе шат   

 

Хүүхдийн цэцэрлэгт 

• хамгийн ихдээ 15 хүүхдүүдтэй сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших ёстой хүүхдүүд  

• Боловсролын тухай хуулийн 16-р зүйлийн 9-р шинэ мөрт заасны дагуу байгуулагдсан цэцэрлэг ба 

ангийн хүүхдүүд  

Суурь сургуульд 

• бэлтгэл ангийн хүүхдүүд 

• 1-р үе шатны сурагчдын тоо хамгийн ихдээ 75 сурагчтай сургуулийн 1-р үе шатны сурагчид, хэрэв энэ  

1-р үе шатны барилга нь суурь сургуулийн 2-р үе шатны байр, түүний дотор сургуулийн гуанзаас бүтцийн 

хувьд тусгаарлагдсан байх ёстой, 

• дээрх нөхцлийг хангахгүй сургуулийн 1-р үе шатны сурагчид, тэгэхдээ ангийн эхний хагас нь сондгой 

долоо хоногт хичээлд явахгүй, ангийн хоёрдугаар хагас нь тэгш долоо хоногт хичээлд оролцохгүй 

байхаар (ангиудын сондгой тооны тоог тойрч болно), 

 •тусгай бага сургуулийн бэлтгэл шатанд байгаа хүүхдүүд, 

• Боловсролын тухай хуулийн 16-р зүйлийн 9-р заалтын дагуу байгуулагдсан бага сургууль эсвэл ангийн 

сурагчид,   

• сургуульд амжилтгүй болох эрсдэлтэй 2-р үе шатны сурагчдад эсвэл элсэлтийн шалгалтанд шаардагдах 

хичээлээр тухайн сургуулийн 9-р ангийн сурагчдад зориулагдана,тэгэхдээ бүлгэмийн зөвлөлдөх 

уулзалтанд хамгийн ихээр 6 сурагчид хамрагдана. 

 

Сургуулийн хичээлийн бус цагийн бүлгэмүүд ба сургуулийн клубууд 

• энэхүү тусгай арга хэмжээний хүрээнд өдрийн боловсрол эзэмших боломжтой хүүхдүүд ба сурагчид, 

тэгэхдээ тасагт эсвэл бүлгэмд зөвхөн өдрийн боловсрол эзэмших боломжтой тэр л ангийн хүүхэд 

өөрчлөлтгүйгээр оролцох болно. 

 

Суурь сургуульд анги ба бүлгэмд нэгэн төрлийн байдал байх ёстой, бүлгэмийн зөвлөгөөний 

цагууд нь онцгой байдалтай юм  

• Боловсролын нэг хэсэг болох спортын үйл ажиллагааг цэцэрлэгт үргэлжлүүлэн явуулдаг. 

 

Эрүүл мэндийн яамны амьсгалыг хамгаалах тухай онцгой арга хэмжээнүүд 

Эрүүл мэндийн яамны энэхүү онцгой арга хэмжээгээр сургуулиуд дээр амны хаалтыг зүүх үрэгтэй, 

дараагийн байдлаар: 

•хүүхдийн цэцэрлэгт сурган хүмүүжүүлэх ажилтнууд ба сурган хүмүүжүүлэх бус ажилтгууд нь амьсгалын 

аппарат зүүх ёстой, хүүхэд нь цэцэрлэгт ам хамраа таглах хамгаалалтын хэрэгсэл зүүх хэрэггүй.  

• суурь сургуульд сурган хүмүүжүүлэх болон сурган хүмүүжүүлэх бус ажилтнууд нь амьсгалын аппарат 

зүүх ёстой, сурагчид (бэлтгэл анги орно) ядахдаа мэс заслын амны хаалтыг зүүх ёстой.  

Төвлөрөн тарааж байгаа 2 төрлийн эсрэг төрөгчийн шинжилгээний тухай зааварчилгаа агуулсан видео 

бичлэг ЭНД үзнэ үү.  

Эх сурвалж: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021  


