
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА И 
УЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ 3 май 2021 г. (извлечение) 

 
Министерството на образованието, младежта и спорта информира, че във връзка със заседанието на 
Правителството на Чешката република е издадено следното: 

 

 Обновени извънредни мерки на Министерството на здравеопазването за ограничаване на работата в 

училищата и училищните съоръжения, в сила от 3 май 2021 г. Тази извънредна мярка изменя следното в 

сравнение с настоящото: 

o В основните училища 

▪ разрешено е личното присъствие на ученици от 2-ра степен, при условие, 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). 

o В многогодишните гимназии и консерваториите  

▪ разрешено е личното присъствие на ученици от по-ниската степен на шестгодишните и 

осемгодишните гимназии и на ученици от първите четири години от осемгодишната 

образователна програма на консерваторията, при условие, 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), 

o Други условия за функциониране на училищата и училищните заведения 

▪ във всички училища и училищни заведения са като новост разрешени спортни дейности на 
открито (във външните пространства), 

• това се отнася само за тези ученици и студенти, на които с тази извънредна мярка е 

позволено да присъстват лично в обучението, 

• извънредната мярка гласи, че спортните дейности са разрешени "при условията 

съгласно извънредната мярка, регулираща организацията на спортни дейности", 

Министерството на образованието, младежта и спорта информира, че в момента се 

прилагат за организирането на спортни дейности в училищата общо валидни 

извънредните мерки, 

• извънредната мярка за защита на дихателните пътища предвижда изключение от 

носене на защитата  (т.е. без маска или респиратор) за образователни дейности в 

училищата, чийто характер не позволява носенето им (вкл. физическо възпитание), 

• дори по време на спортни занимания в училище е необходимо да се запази 

хомогенността на класовете, 

• организацията на спортни дейности в училищата и училищните заведения не е по 

друг начин специално регламентирана, спортните дейности в училищата и 

училищните заведения не се уреждат от правилата за любителски спорт, 

организирани от спортни асоциации, определени в извънредната мярка, 

регулираща търговията на дребно и услугите, 

▪ според настоящата формулировка на мярката спортните дейности в училищата по-нататък 

са разрешени в цялата Чешка република без ограничения за закрити или открити 

пространства в детските градини и за специалностите на средното и висшето 

професионално образование и учебните програми на университетите, в които спортните 

дейности са ключова част на рамкова или акредитирана образователна или учебна 

програма (ако тези деца, ученици или студенти имат право да участват лично в обучението 

съгласно други разпоредби на мерките). 

 Няма промени в останалите мерки. 

 Изменение на извънредната мярка на Министерството на здравеопазването за тестване на деца, ученици 

и студенти в училища и училищни заведения, в сила от 3 май 2021 г. В сравнение с настоящото тази мярка 



 

допълва следното: 

o задължението да се подлагат на тестване като условие за лично участие в образованието се отнася 

и за ученици от по-ниската степен на шестгодишна или осемгодишна гимназия и ученици от първите 

четири години от осемгодишната образователна програма на консерваторията, 

o за ученици от основното училище, включително 2-ра степен, това задължение вече е регламентирано 
с извънредна мярка, 

▪ правилата за тестване на ученици са същите като за ученици от 1-ва степен в основното 

училище с ротационно обучение;  
 

 Изменение на извънредна мярка на Министерството на здравеопазването за задължително носене на маски, 

в сила от 3 май 2021 г. В сравнение с настоящото тази мярка допълва следното: 

o ученици от по-ниската степен на шестгодишна или осемгодишна гимназия  по време на обучението 

в гимназия, а учениците от първите четири години от осемгодишната образователна програма на 

консерваторията по време на обучението в консерватория, имат право да използват медицинска 

маска за лице или подобно средство като защитно средство за покриване на устата и носа, 

независимо от възрастта на ученика (следователно, в случай на ученик на възраст над 15 години, той 

/ тя може да няма респиратор FFP2, когато се обучава в тези училища), 

o същото правило за учениците от основното училище, включително учениците от 2-ра степен, както 

и за кандидатите/участниците на приемните изпити в средните училища, вече регламентира 

извънредна мярка. 
 
 


