
 

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ HỌC ĐƯỜNG TỪ 

NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2021 CHO ĐẾN KHI CÓ THAY ĐỔI 
 

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thông báo rằng liên quan đến cuộc họp của Chính phủ Cộng hòa Séc vào 

ngày 6 tháng 4 năm 2021, đã ban hành: 

 Biện pháp phòng chống của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm trẻ em, học sinh, sinh viên trong các 

trường học và cơ sở học đường    

▪ Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, trường học và cơ sở học đường có nghĩa vụ xét nghiệm trẻ em, học sinh 

và sinh viên 2 x một tuần bằng test Ag, trong trường hợp test RT-PCR mỗi tuần 1x. 

▪ Có thể sử dụng test Ag hoặc test PCR để xét nghiệm. 

▪ Xét nghiệm bắt buộc không áp dụng cho việc tham vấn cá nhân và học toàn thời gian cá nhân.  

  

 Biện pháp phòng chống của Bộ Y tế nhằm hạn chế hoạt động trong trường học và cơ sở học đường 

và giai đoạn 1 của việc nới lỏng cho sự phép hiện diện cá nhân trong giáo dục từ ngày 12 tháng 4 năm 

2021 

Tại trường mẫu giáo   

▪ trẻ em đi học mầm non bắt buộc, một nhóm tối đa 15 trẻ em, 

▪ trẻ em của các trường mẫu giáo và các lớp được thành lập theo Điều 16, Khoản 9 của Luật Giáo dục. 

 

Tại trường tiểu học 

 trẻ em trong lớp dự bị, 

▪ học sinh cấp 1 trong trường có số học sinh lớp 1 nhiều nhất là 75 học sinh, nếu toà nhà của cấp 1 được 

xây dựng tách biệt với toà nhà của cấp 2 trường tiểu học, trung học cơ sở kể cả căn tin của trường, 

▪ học sinh cấp 1 ở những trường không có đủ các điều kiện nêu trên bằng cách là một nửa số lớp không 

học trong tuần lẻ và nửa thứ hai không tham gia tuần chẵn (nếu số lớp lẻ có thể làm tròn số), 

▪ trẻ em ở giai đoạn chuẩn bị của trường tiểu học đặc biệt, 

▪ học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc các lớp được thành lập theo Điều 16, khoản 9 

của Luật Giáo dục, 

▪ để tham vấn nhóm cho học sinh cấp 2 có nguy cơ không đạt yêu cầu hoặc cho học sinh lớp 9 theo nhu 

cầu của họ được nhà trường đánh giá trong các môn học cần thiết cho kỳ thi tuyển sinh, với số lượng tối 

đa là 6 học sinh một nhóm. 

 

Tại nơi giữ trẻ ngoài giờ học và câu lạc bộ của trường  

 

▪ trẻ em và học sinh có thể tham gia chương trình học toàn thời gian theo Biện pháp phòng chống này, 

với điều kiện là chỉ trẻ em hoặc học sinh từ một lớp học toàn thời gian không thay đổi có mặt trong bộ 

phận hoặc nhóm. 

 

Sự đồng nhất của các lớp và nhóm là bắt buộc, ngoại trừ việc tham vấn nhóm được phép ở các trường 

tiểu học, trung học cơ sở. 

 

▪ Các hoạt động thể thao như một phần của giáo dục tiếp tục được cung cấp ở trường mẫu giáo. 

  

 Biện pháp phòng chống của Bộ Y tế để bảo vệ đường hô hấp 

 

Biện pháp phòng chống này của Bộ Y tế quy định nghĩa vụ đeo khẩu trang che mặt trong trường học như sau: 

 

▪  nhân viên sư phạm và không có trình độ sư phạm bắt buộc phải đeo khẩu trang trong trường mẫu giáo, 

trẻ em học mẫu giáo không bắt buộc phải đeo thiết bị bảo vệ để che miệng và mũi, 

▪ Nhân viên sư phạm và không có trình độ sư phạm bắt buộc phải đeo khẩu trang trong trường tiểu học, 

học sinh (kể cả của lớp dự bị) bắt buộc phải đeo ít nhất khẩu trang phẫu thuật. 

 

Các video hướng dẫn cả hai test Ag được phân phối tập trung có thể tìm thấy ZDE.   

 

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