
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH PO 12 KWIETNIA  
2021 ROKU DO ODWOŁANIA 
 

Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego informuje, iż w nawiązaniu do obrad Rządu 

Republiki Czeskiej z dnia 6 kwietnia 2021 roku wydano:  

 Nadzwyczajne Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące badań dzieci, uczniów i studentów w 

szkołach i placówkach edukacyjnych  

▪ Poczynając od 12.04.2021, na szkoły i placówki edukacyjne nakłada się obowiązek przeprowadzania 

badań dzieci, uczniów i studentów, 2 razy w tygodniu za pomocą testów Ag, a w przypadku testów RT-

PCR – 1 raz w tygodniu.  

▪ Do badań można użyć nieinwazyjnych testów Ag albo nieinwazyjnych testów PCR.  

▪ Obowiązkowe badania nie dotyczą przypadków indywidualnych konsultacji oraz indywidualnego 

nauczania stacjonarnego.  

   

 Nadzwyczajne Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i 

placówek edukacyjnych oraz 1 etapu rozluźniania, nowo wprowadza możliwość osobistej obecności 

w procesie kształcenia po 12.04.2021 roku:  

 

W przedszkolach 

▪ dla dzieci, które mają obowiązek edukacji przedszkolnej, w grupach maksymalnie po 15 dzieci,  

▪ dla dzieci w przedszkolach i klasach założonych zgodnie z § 16 ust. 9 ustawy szkolnej.  

 

W szkołach podstawowych  

▪ dla dzieci w klasach przygotowawczych,  

▪ dla uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole, w której ilość uczniów na 1 etapie wynosi 

maksymalnie 75 uczniów, o ile budynek pierwszego etapu jest odseparowany od budynku drugiego etapu 

edukacyjnego szkoły podstawowej, łącznie ze stołówką szkolną, 

▪ dla uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole niespełniającej powyższych warunków w taki 

sposób, że na zajęcia w tygodniu nieparzystym nie uczęszcza pierwsza połowa klas, a w tygodniu 

parzystym – druga połowa klas (w przypadku nieparzystej ilości klas ilość można zaokrąglić),  

▪ dla dzieci w oddziale przygotowawczym szkoły podstawowej specjalnej, 

▪ dla uczniów w szkołach podstawowych lub klasach założonych zgodnie z § 16 ust. 9 ustawy szkolnej,  

▪ na konsultacjach grupowych – dla uczniów na drugim etapie edukacyjnym zagrożonych niepowodzeniem 

w szkole, albo dla uczniów 9 klas, zależnie od ich potrzeb ocenionych przez szkołę, w przedmiotach 

potrzebnych do egzaminów wstępnych, w ilości maksymalnie po 6 uczniów w jednej grupie.  

 

W świetlicach i klubach szkolnych  

▪ dla dzieci i uczniów mogących uczęszczać na zajęcia stacjonarne zgodnie z niniejszym Nadzwyczajnym 

Zarządzeniem, pod warunkiem, że w oddziale lub grupie są obecne dzieci lub uczniowie tylko z jednej, 

niezmieniającej się klasy w nauczaniu stacjonarnym.  

 

Jednorodność klas oraz grup jest obowiązkowa, za wyjątkiem konsultacji grupowych, na które 

zezwolono w szkołach podstawowych.  

▪ Zajęcia sportowe jako element edukacji są nadal umożliwione w przedszkolach. 

  

 Nadzwyczajne Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące ochrony dróg oddechowych 

Niniejsze Nadzwyczajne Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia wprowadza obowiązek noszenia maseczek w 

szkołach następująco:  

▪ w przedszkolach mają obowiązek noszenia respiratorów pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni, 

a dzieci w przedszkolach nie mają obowiązku noszenia środków ochrony do zakrywania ust i nosa,  

▪ w szkołach podstawowych mają obowiązek noszenia respiratorów pracownicy pedagogiczni oraz 

niepedagogiczni, a uczniowie (dotyczy także klas przygotowawczych) mają obowiązek noszenia co 

najmniej maseczek chirurgicznych. 

Filmy instruktażowe dotyczące obu dystrybuowanych centralnie testów Ag można znaleźć W TYM MIEJSCU. 

 

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