
 

INFORMAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞCOLILOR ŞI A UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

DE LA DATA DE 12 APRILIE 2021 PÂNĂ LA REVOCARE  
 

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului informează că, în urma şedinţei Guvernului Republicii Cehe, la data 

de 6 aprilie 2021 a fost adoptată:  

 Măsura extraordinară a Ministerului Sănătăţii pentru testarea copiilor, elevilor şi studenţilor în şcoli 

şi în unităţile şcolare  

▪ Începând cu 12. 4. 2021, şcolile şi unităţile şcolare au obligaţia de a testa copiii, elevii şi studenţii de 2 ori 

pe săptămână cu teste Ag, cu testele RT-PCR, o dată pe săptămână.  

▪ Pentru testare pot fi utilizate testele neinvazive Ag sau testele neinvazive PCR. 

▪ Testarea nu este obligatorie în cazul consultaţiilor individuale şi în cazul prezenţei individuale la cursuri. 

  

 Măsura extraordinară a Ministerului Sănătăţii pentru limitarea funcţionării şcolilor şi a unităţilor 

şcolare şi prima fază de relaxare permite prezenţa fizică la educaţie, nou, de la data de 12. 4. 2021  

 

În grădiniţe   

▪ copiilor pentru care învăţământul preşcolar este obligatoriu, în grupuri de maxim 15 copii,  

▪ copiilor din grădiniţe şi clase instituite conform art. 16 alin. 9 din Legea educaţiei. 

 

În şcolile generale  

▪ copiilor din clasa pregătitoare,  

▪ elevilor din clasele I-V la o şcoală în care numărul elevilor din clasele I-V este de maxim 75, dacă 

clădirea acestor clase este separată din punct de vedere constructiv de clădirea claselor VI-IX ale şcolii 

generale, inclusiv cantina şcolară,   

▪ elevilor din clasele I-V la o şcoală care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, caz în care, în săptămânile 

impare nu va participa la cursuri prima jumătate a claselor, iar în săptămânile pare nu va participa la 

cursuri a doua jumătate a claselor (în cazul unui număr de clase impar, numărul poate fi rotunjit),  

▪ copiilor din clasa pregătitoare a unei şcoli generale speciale,   

▪ copiilor din şcoli generale şi clase instituite conform art. 16 alin. 9 din Legea educaţiei,  

▪ la consultaţiile în grup pentru elevii din clasele VI-IX cu risc de eşec şcolar sau pentru elevii din clasa a 

IX-a, în funcţie de nevoile lor evaluate de şcoală în materiile necesare pentru examenele de admitere, 

într-un număr de maxim 6 elevi într-un grup. 

 

În căminele de zi şi cluburile şcolare 

▪ copiilor şi elevilor care pot participa fizic la cursuri în temeiul acestei măsuri extraordinare, cu condiţia ca 

în departament sau în grup să fie prezenţi copiii sau elevii dintr-o singură clasă neschimbabilă, care 

participă fizic la cursuri.  

 

Omogenitatea claselor şi a grupurilor este obligatorie, cu excepţia consultaţiilor în grup permise în 

şcolile generale. 

▪ Activităţile sportive ca parte a educaţiei este permisă şi pe mai departe în grădiniţe.  

 

 Măsura extraordinară a Ministerului Sănătăţii pentru protecţia căilor respiratorii 

Prin această măsură extraordinară a Ministerului Sănătăţii este impusă obligaţia purtării măştilor de protecţie în 

şcoli după cum urmează: 

▪ în grădiniţe, personalul pedagogic şi non-pedagogic este obligat să poarte mască tip respirator, copiii nu 

sunt obligaţi să poarte la grădiniţă mijloace de protecţie a gurii şi nasului, 

▪ în şcolile generale, personalul pedagogic şi non-pedagogic este obligat să poarte mască tip respirator, 

elevii (inclusiv cei din clasa pregătitoare) sunt obligaţi să poarte cel puţin o mască chirurgicală. 

 

Instrucţiuni video pentru ambele teste Ag distribuite central pot fi găsite AICI. 

 

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