
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УЧИЛИЩАТА И 

УЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ 17  МАЙ 2021 г. (извлечение) 
 

Министерството на образованието, младежта и спорта информира, че във връзка със заседанието на 
Правителството на Чешката република на 10 май 2021 г. е издадена:  

⚫ Обновена извънредна мярка на Министерството на здравеопазването за ограничаване на работата в 

училищата и училищните съоръжения, в сила от 17  май 2021 г. (ще бъде публикувана ТУК). Тази извънредна 

мярка изменя следното в сравнение с настоящото: 

o В основните училища 

▪ на цялата територия на Чешката република е разрешено личното присъствие на ученици от 

1-ва степен без ротации, както и личното присъствие на деца в подготвителен клас и 

подготвителна степен на специално основно училище без ротации, 

▪ в Карловарска, Краловехрадецка, Либерецка, Пардубицка, Пилзенска, Средночешка 

области и в столицата Прага е разрешено личното присъствие на ученици от 2-ра степен без 

ротация,  в другите области ротацията на класовете от 2-ра степен  продължава, 

▪ в цялата Чешка република се отменя задължението за хомогенни класове и групи.  

o В училищните занимални и училищните клубове 

▪ ограниченията се отменят в цялата Чешка република. Функционирането е в нормален 

режим,  отменя се задължението за хомогенни отдели и групи1. 

▪ задължението да се полагат грижи за децата на родители от избрани професии се  отменя, 
тъй като всички ученици от  1-ва степен се завръщат в основни училища. 

 

⚫ Извънредна мярка на Министерството на здравеопазването за тестване на ученици и студенти в сила от 

17 май 2021 г., която се променя спрямо текущата ситуация, така че се променя честотата на превантивния 

антигенен тест: 

o два пъти седмично в областите Южночешкa, Устецка, Оломоуцка, Моравско-Силезийска, 

Южноморавска, Злинска и област Височина, в случая на учениците от 2-ра степен в основните 

училища, и то така, че тестът да се извърши през първия ден от седмицата на личното присъствие на 

ученика в училище и между отделните дати на тестване да има минимум 2 и максимум 3 работни 

дни в рамките на една седмица, 

o веднъж седмично в други случаи, при условие че тестът се извършва в първия ден от седмицата на 

личното присъствие на ученика или студента в училище. 

Превантивният тест винаги се извършва веднага след пристигането в училище. Ако ученикът или 

студентът не присъства в деня на датата на тестване в училището, тестването ще се проведе в деня 

на неговото / нейното пристигане. 

o има промяна в честотата на RT-PCR тестване (в тези училища или училищни заведения, които 

решат да заменят антигенното тестване с RT-PCR тестване) в училищата става веднъж на 14 дни. 

Тази честота се отнася за всички случаи на тестване с RT-PCR тестове, включително за областите, 

където се тества два пъти седмично с антигенния тест. В същото време, в случай на RT-PCR тестване 

важи, че тестване не трябва да се извършва през първия ден от присъствието на ученика в училище 

от дадена седмица; в този случай тестването може да бъде разпределено за даден период и по друг 

начин, като същевременно се поддържа определената честота на тестване за всеки ученик. 

Извънредната мярка на Министерството на здравеопазването от 4 май 2021 г., дело № MZDR 15757/2020-

50/MIN/KAN (ТУК), в сила от 10 май 2021 г., предвижда, че не е задължително носенето на средства за  защита на 

носа и устата  на открито, като се поддържа разстояние от 2 метра от други лица, освен ако не са членове на 

домакинството. Следователно, когато се разхожда или отсяда в училищната градина, ученикът или служителят може 

да няма  предпазители за носа и устата, ако поддържа разстояние от 2 метра от други хора. На закрито продължава 

да се прилага задължението за носене на предпазители за носа и устата, с определени изключения (наред с други, 

децата в детската градина). 

 
Министерство на образованието, младежта и спорта 10 май 2021 г. 

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/page/1/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani.pdf

