
 

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TỪ 

NGÀY 3. 5. 2021 (nội quy)  

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

 

 Biện pháp phòng chống dịch đã sửa đổi của Bộ Y tế nhằm hạn chế hoạt động tại các trường học và cơ sở giáo dục, 

có hiệu lực từ ngày 3/5/2021. So với hiện tại,biện pháp này có những thay đổi sau:   

o Tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở   

▪ cho phép học sinh cấp 2 có mặt trực tiếp tại trường, với điều kiện là một nửa số các lớp học không 

tham gia giáo dục trong tuần lẻ   

▪ và nửa các lớp còn lại không tham gia trong tuần chẵn (nếu số lớp lẻ có thể làm tròn con số).   

o Tại các trường Gymnasium nhiều năm và Nhạc viện   

▪ cho phép học sinh Gymnasium sáu năm và tám năm và học sinh của bốn năm đầu của Nhạc viện 

với chương trình giáo dục tám năm có mặt trực tiếp tại trường, với điều kiện là một nửa số các 

lớp học không tham gia vào tuần lẻ và nửa kia không tham gia vào tuần chẵn (nếu số lớp lẻ có thể 

làm tròn con số).   

o Các điều kiện hoạt động khác của trường và cơ sở giáo dục   

▪ cho phép các hoạt động thể thao ở ngoài toà nhà tại tất cả các trường và cơ sở giáo dục (ngoài 
trời),  

• điều này chỉ liên quan đến những học sinh và sinh viên được phép tham gia giáo dục trực 

tiếp nhờ biện pháp phòng chống này,   

• trong biện pháp phòng chống có nêu rằng các hoạt động thể thao được phép „với các 

điều kiện theo biện pháp phòng chống dịch điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động thể 

thao“, BGDTNTT thông báo rằng, hiện tại, biện pháp phòng chống dịch sẽ được áp dụng 

đối với việc tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học nói chung,   

• trong biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ đường hô hấp có nêu trường hợp ngoại lệ 

trong việc đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp (tức là không đeo khẩu trang) đối với các 

hoạt động giáo dục trong trường, mà bản chất của chúng không cho phép đeo (bao gồm 

cả trong giờ học thể dục),    

• cần phải duy trì tính đồng nhất của các lớp cả trong các hoạt động thể thao ở trường,   

• còn lại, việc tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học và cơ sở giáo dục không có 

sửa đổi gì đặc biệt, các hoạt động thể thao trong trường học và cơ sở giáo dục không bị 

điều chỉnh bởi các quy tắc dành cho thể thao nghiệp dư do các hiệp hội thể thao tổ chức, 

được quy định tại biện pháp phòng chống dịch điều chỉnh các dịch vụ và buôn bán lẻ,   

▪ theo nội dung hiện tại của biện pháp phòng chống dịch, các hoạt động thể thao trong các trường 

học trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc được phép mà không bị hạn chế về không gian trong nhà 

hoặc ngoài trời ở các trường mẫu giáo và đối với các ngành của các chương trình giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục trung học, của  chương trình đào tạo của các trường đại học, trong đó các hoạt 

động thể thao là một phần quan trọng của chương trình giáo dục khung hoặc các chương trình 

giáo dục hoặc nghiên cứu được công nhận (nếu những trẻ em, học sinh, sinh viên này được phép 

tham gia trực tiếp theo các quy định khác của biện pháp phòng chống).    

 Không có thay đổi trong các biện pháp còn lại.   

 Sửa đổi biện pháp phòng chống của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm kiểm tra bắt buộc của trẻ em, học sinh và 

sinh viên trong nhà trường và cơ sở giáo dục, có hiệu lực từ ngày 3/5/2021. So với hiện tại, biện pháp này bổ 

sung những điều sau:  

o Nghĩa vụ xét nghiệm kiểm tra như là điều kiện để tham gia giáo dục trực tiếp cũng được áp dụng cho học 
sinh cấp dưới của trường Gymnasium sáu năm hoặc tám năm và học sinh bốn năm đầu của Nhạc viện với 
chương trình giáo dục tám năm,   

o Đối với học sinh tiểu học, kể cả học sinh cấp 2, nghĩa vụ này đã được quy định bằng biện pháp phòng chống 
đặc biệt,   



 

▪ quy tắc xét nghiệm kiểm tra học sinh giống như đối với học sinh cấp 1 trường Tiểu học dạy luân 

phiên;    
 

 Sửa đổi biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế về việc đeo khẩu trang bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 
3/5/2021. So với hiện tại, biện pháp này bổ sung những điều sau:   

o học sinh cấp dưới của trường Gymnasium sáu và tám năm đang theo học Gymnasium và học sinh của bốn 

năm đầu tiên của Nhạc viện với chương trình giáo dục tám năm đang theo học tại Nhạc viện được phép 

sử dụng khẩu trang y tế thông thường hoặc thiết bị tương tự như là thiết bị bảo vệ để che miệng và mũi, 

bất kể độ tuổi của học sinh (tức là, trong trường hợp học sinh trên 15 tuổi, không phải đeo khẩu trang FFP2 

trong quá trình giáo dục tại các trường này),   

o quy tắc tương tự đối với học sinh tiểu học, kể cả học sinh cấp 2 và cả những người đăng ký/tham gia kỳ thi 

tuyển sinh trung học đã được biện pháp phòng chống đặc biệt điều chỉnh.    
 
 


