
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK 

EDUKACYJNYCH PO 3.05.2021 (wyciąg) 

 
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego informuje, iż w nawiązaniu do obrad Rządu Republiki 
Czeskiej wydano:  

 

 Znowelizowane Nadzwyczajne Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i 

placówek edukacyjnych, które wchodzi w życie z dniem 3.05.2021. Na mocy powyższego Nadzwyczajnego 

Zarządzenia wprowadza się następujące zmiany stanu obecnego: 

o W szkołach podstawowych 

▪ zezwala się na osobistą obecność uczniów na drugim etapie edukacyjnym, pod warunkiem, iż w 

tygodniach nieparzystych na zajęcia nie uczęszcza pierwsza połowa klas, 

▪ a w tygodniach parzystych na zajęcia nie uczęszcza druga połowa klas (w przypadku nieparzystej 

ilości klas ilość można zaokrąglić). 

o W liceach wieloletnich i konserwatoriach  

▪ zezwala się na osobistą obecność uczniów na niższym etapie edukacyjnym w liceum sześcioletnim 

i ośmioletnim, oraz uczniów w pierwszych czterech latach ośmioletniego planu nauczania w 

konserwatorium, pod warunkiem, iż w tygodniach nieparzystych na zajęcia nie uczęszcza pierwsza 

połowa klas, a w tygodniach parzystych na zajęcia nie uczęszcza druga połowa klas (w przypadku 

nieparzystej ilości klas ilość można zaokrąglić). 

o Pozostałe warunki dla funkcjonowania szkół i placówek edukacyjnych 

▪ we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych od teraz zezwala się na zajęcia sportowe 
odbywające się na zewnątrz (w pomieszczeniach zewnętrznych) 

• – dotyczy to tylko tych uczniów i studentów, którym zezwolono na osobistą obecność na 

zajęciach na mocy niniejszego Nadzwyczajnego Zarządzenia, 

• w Nadzwyczajnym Zarządzeniu podano, że zajęcia sportowe są umożliwione „na 

warunkach określonych w Nadzwyczajnym Zarządzeniu regulującym organizowanie zajęć 

sportowych” – Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego informuje, 

iż do organizowania zajęć sportowych w szkołach obecnie stosuje się powszechnie 

obowiązujące nadzwyczajne zarządzenia, 

• w Nadzwyczajnym Zarządzeniu dotyczącym ochrony dróg oddechowych jest wymieniony 

wyjątek z noszenia środków ochronnych (tzn. maseczek jednorazowych albo 

wielorazowych) w przypadku zajęć edukacyjnych w szkołach, których charakter nie 

umożliwia ich noszenia (łącznie z WF), 

• jednorodność klas należy zachowywać także podczas zajęć sportowych w szkole, 

• poza tym organizowanie działalności sportowej w szkołach i placówkach edukacyjnych nie 

jest specjalnie regulowane – zajęcia sportowe w szkołach i placówkach edukacyjnych nie 

podlegają zasadom obowiązującym dla amatorskiego uprawiania sportu organizowanego 

przez związki sportowe wymienione w Nadzwyczajnym Zarządzeniu regulującym handel 

detaliczny i świadczenie usług, 

▪ zajęcia sportowe w szkołach, zgodnie z Zarządzeniem w aktualnej wersji, są dozwolone na terenie 

całej Republiki Czeskiej bez względu na to, czy chodzi o pomieszczenia wewnętrzne czy zewnętrzne 

– w przedszkolach oraz w średnich i wyższych szkołach kształcenia zawodowego, jak również w 

przypadku planów studiów szkół wyższych, w których zajęcia sportowe stanowią najważniejszą 

część ramowego lub akredytowanego planu nauczania lub studiów (o ile tym dzieciom, uczniom 

lub studentom zezwolono na osobisty udział na zajęciach, zgodnie z pozostałymi postanowieniami 

Zarządzenia). 

 W pozostałej części zarządzeń nie wprowadza się zmian. 

 Zmiana Nadzwyczajnego Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia dotycząca obowiązkowych badań dzieci, uczniów i 

studentów w szkołach i placówkach edukacyjnych, wchodząca w życie z dniem 3.05.2021 . Na mocy powyższego 



 

Zarządzenia wprowadza się następujące uzupełnienia w stosunku do stanu obecnego: 

o obowiązek poddania się badaniom będący warunkiem osobistego udziału w procesie edukacyjnym odnosi 

się także do uczniów na niższym etapie edukacyjnym w liceum sześcioletnim lub ośmioletnim oraz uczniów 

w pierwszych czterech latach ośmioletniego planu nauczania w konserwatorium, 

o w stosunku do uczniów szkół podstawowych, wraz z drugim etapem edukacyjnym, ten obowiązek jest już 
uregulowany przez Nadzwyczajne Zarządzenie, 

▪ zasady dotyczące badań uczniów są takie same jak w przypadku uczniów na pierwszym etapie 

edukacyjnym szkół podstawowych, dla których obowiązuje system nauczania hybrydowego;  
 

 Zmiana Nadzwyczajnego Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia dotycząca noszenia maseczek, wchodząca w życie z 

dniem 3.05.2021. Na mocy powyższego Zarządzenia wprowadza się następujące uzupełnienia w stosunku do 
stanu obecnego: 

o uczniowie na niższym etapie edukacyjnym w liceum sześcioletnim i ośmioletnim, podczas zajęć w liceum, 

oraz uczniowie w pierwszych czterech latach ośmioletniego planu nauczania w konserwatorium, podczas 

zajęć w konserwatorium, są uprawnieni, niezależnie od wieku ucznia, do stosowania maseczki 

chirurgicznej lub analogicznego środka ochronnego do zakrywania ust i nosa (w przypadku uczniów 

powyżej 15 roku życia nie muszą oni zatem posiadać maski FFP2 podczas zajęć w tych szkołach), 

o taka sama reguła jest już wprowadzona na mocy Nadzwyczajnego Zarządzenia w stosunku do uczniów szkół 

podstawowych, wraz z uczniami na drugim etapie edukacyjnym, jak również kandydatów/kandydatek na 

egzaminach wstępnych do szkół średnich. 
 
 


