
 

INFORMAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞCOLILOR ŞI A UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 3.5.2021 (extras)  

 
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului informează că, în urma şedinţei Guvernului Republicii Cehe, a fost adoptată: 

 

 Măsura extraordinară modificată a Ministerului Sănătăţii privind limitarea funcţionării şcolilor şi a unităţilor şcolare, 

cu valabilitate de la 3.5.2021. Prin această măsură extraordinară, cele valabile în prezent se modifică după cum 

urmează: 

o În şcolile generale 

▪ se permite prezenţa fizică a elevilor din clasele VI-IX cu condiţia ca în săptămânile impare să nu 

participe la cursuri prima jumătate a claselor, 

▪ iar în săptămânile pare să nu participe la cursuri a doua jumătate a claselor (în cazul unui număr 

de clase impar, numărul poate fi rotunjit). 

o În şcolile gimnaziale şi în conservatoare 

▪ se permite prezenţa fizică a elevilor nivelului inferior al învăţământului gimnazial de şase şi opt ani 

şi a elevilor din primii patru ani ai programului educaţional de opt ani la conservator cu condiţia 

ca în săptămânile impare să nu participe la cursuri prima jumătate a claselor, iar în săptămânile 

pare să nu participe la cursuri a doua jumătate a claselor (în cazul unui număr de clase impar, 

numărul poate fi rotunjit). 

o Alte condiţii privind funcţionarea şcolilor şi a unităţilor şcolare 

▪ în toate şcolile şi unităţile şcolare, nou, sunt permise activităţile sportive desfăşurate în aer 
liber (în spaţiile exterioare), 

• acest lucru este valabil pentru elevii şi studenţii cărora, prin această măsură 

extraordinară, le este permisă prezenţa fizică la cursuri, 

• măsura extraordinară prevede că activităţile sportive sunt permise „în condiţiile stabilite 

de măsura extraordinară care reglementează organizarea activităţilor sportive“, 

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului informează că, în prezent, pentru organizarea 

activităţilor sportive în şcoli, se aplică măsurile extraordinare valabile, 

• măsura extraordinară privind protecţia căilor respiratorii prevede o excepţie de la 

purtarea protecţiei (adică fără mască de protecţie sau respirator) în cadrul activităţilor 

educaţionale din şcoli, a căror natură nu permite purtarea lor (inclusiv educaţia fizică), 

• în timpul activităţilor sportive la şcoală trebuie păstrată omogenitatea claselor, 

• organizarea activităţilor sportive în şcoli şi în unităţile şcolare nu este reglementată într-

un alt mod specific, pentru activităţile sportive în şcoli şi în unităţile şcolare nefiind 

aplicabile regulile pentru sportul amator organizat de asociaţiile sportive menţionate în 

măsura extraordinară care reglementează comerţul cu amănuntul şi serviciile, 

▪ conform versiunii actuale a măsurii, activităţile sportive în şcoli sunt permise în toată Republica 

Cehă, sunt permise, de asemenea, fără restricţii în spaţiile interioare sau exterioare ale 

grădiniţelor şi pentru profilurile şcolilor liceale şi postliceale de specialitate şi pentru programele 

de studiu din învăţământul superior, unde activităţile sportive sunt o parte cheie a programului-

cadru sau a programului educaţional sau de studiu acreditat (în cazul în care, conform celorlalte 

dispoziţii ale măsurii, acestor copii, elevi sau studenţi le este permisă prezenţa fizică la cursuri). 

 Celorlalte măsuri nu au fost aduse modificări. 

 Modificarea măsurii extraordinare a Ministerului Sănătăţii pentru testarea obligatorie a copiilor, elevilor şi 

studenţilor în şcoli şi în unităţile şcolare, cu valabilitate de la 3.5.2021. Prin această măsură, la cele valabile în 

prezent, se mai adaugă următoarele: 

o obligaţia de a se supune testării ca condiţie a prezenţei fizice la cursuri revine şi elevilor nivelului inferior 

al învăţământului gimnazial de şase şi opt ani şi elevilor din primii patru ani ai programului educaţional de 

opt ani la conservator, 

o pentru elevii din învăţământul primar, inclusiv pentru elevii din clasele VI-IX, această obligaţie este deja 



 

reglementată de măsura extraordinară, 

▪ regulile pentru testarea elevilor sunt aceleaşi ca şi pentru elevii din clasele I-V, care participă la 

cursuri prin rotaţie;  
 

 Modificarea măsurii extraordinare a Ministerului Sănătăţii pentru purtarea măştilor de protecţie respiratorie, cu 

valabilitate de la 3.5.2021. Prin această măsură, la cele valabile în prezent, se mai adaugă următoarele: 

o elevii nivelului inferior al învăţământului gimnazial de şase şi opt ani şi elevii din primii patru ani ai 

programului educaţional de opt ani la conservator au dreptul să folosească în timpul prezenţei fizice la 

şcoală, indiferent de vârsta elevului, o mască medicală de protecţie sau un dispozitiv similar ca dispozitiv 

de protecţie pentru acoperirea gurii şi nasului (prin urmare, un elev cu vârsta de peste 15 ani nu trebuie 

să aibă o mască de protecţie respiratorie FFP2 în timpul educaţiei în aceste şcoli), 

o aceeaşi regulă este impusă deja de măsura extraordinară pentru elevii din învăţământul primar, inclusiv 

pentru elevii din clasele VI-IX, precum şi pentru candidaţii/participanţii la examenul de admitere la liceu.  
 
 


