
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH OD DNIA 17 MAJA 2021 r. (wyciąg)  

 
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego informuje, iż w nawiązaniu do obrad Rządu Republiki 
Czeskiej w dniu 10 maja 2021 r. wydano: 

⚫ Znowelizowane nadzwyczajne zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu 

szkół i placówek oświatowych, które wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r. (zostanie opublikowane TUTAJ). 

Na mocy powyższego nadzwyczajnego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany w stosunku do stanu 

obecnego:  

o W szkołach podstawowych 

▪ na całym terytorium Republiki Czeskiej zezwala się na osobistą obecność uczniów na 

pierwszym etapie edukacyjnym bez prowadzenia zajęć w tzw. systemie hybrydowym, jak 

również na osobistą obecność dzieci w klasach przygotowawczych i na etapie 

przygotowawczym szkół podstawowych specjalnych bez prowadzenia zajęć w systemie 

hybrydowym, 

▪ w krajach: karlowarskim (Karlovarský kraj), hradeckim (Královéhradecký kraj), libereckim 

(Liberecký kraj), pardubickim (Pardubický kraj), pilzneńskim (Plzeňský kraj), środkowoczeskim 

(Středočeský kraj) oraz na terenie m. st. Pragi (hl. m. Praha) zezwala się na osobistą obecność 

uczniów na drugim etapie edukacyjnym bez prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym; w 

pozostałych krajach nauczanie hybrydowe dla uczniów klas na drugim etapie edukacyjnym 

będzie kontynuowane, 

▪ na całym terytorium Republiki Czeskiej znosi się obowiązek jednorodności klas i grup.  

o W świetlicach i klubach szkolnych 

▪ na całym terytorium Republiki Czeskiej ograniczenia zostają zniesione. Działalność tychże 

placówek prowadzona będzie w trybie normalnym, znosi się obowiązek jednorodności 

oddziałów i grup1, 

▪ znosi się obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców pracujących w wybranych 
zawodach, ponieważ wszyscy uczniowie na pierwszym etapie edukacyjnym wracają do szkół 
podstawowych. 

 

⚫ Nadzwyczajne zarządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące badania uczniów i studentów, które wchodzi w życie 

z dniem 17 maja 2021 r. i które wprowadza zmiany w stosunku do stanu obecnego poprzez zmianę częstotliwości 

przeprowadzania prewencyjnych testów antygenowych: 

o dwa razy w tygodniu w kraju południowoczeskim (Jihočeský kraj), kraju usteckim (Ústecký kraj), kraju 

ołomunieckim (Olomoucký kraj), kraju morawsko-śląskim (Moravskoslezský kraj), kraju 

południowomorawskim (Jihomoravský kraj), kraju zlińskim (Zlínský kraj) i w kraju Wysoczyzna (Kraj 

Vysočina) w przypadku uczniów na drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej, przy czym test 

wykonywany będzie w dniu pierwszego pojawienia się ucznia w szkole w danym tygodniu, a pomiędzy 

poszczególnymi terminami wykonywania testów w danym tygodniu są co najmniej 2, a maksymalnie 

3 dni robocze, 

o jeden raz w tygodniu w pozostałych przypadkach, przy czym test wykonywany będzie w dniu 

pierwszego pojawienia się ucznia w szkole w danym tygodniu. 

Test prewencyjny wykonuje się zawsze od razu po przyjściu ucznia do szkoły. Jeżeli w dniu wykonywania 

testu uczeń lub student jest w szkole nieobecny, test wykonany zostanie w dniu jego pojawienia się. 

o następuje zmiana częstotliwości wykonywania badania RT-PCR w szkołach (w tych szkołach lub 

placówkach oświatowych, które zdecydują się zastąpić testy antygenowe badaniem przy zastosowaniu 

metody RT-PCR) – po zmianie raz na 14 dni. Częstotliwość ta dotyczy wszystkich przypadków wykonywania 

badań przy użyciu testu RT-PCR, w tym także w krajach, w których badania przy użyciu testu antygenowego 
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wykonuje się dwa razy w tygodniu. Jednocześnie w przypadku badania wykonywanego metodą RT-PCR 

można odejść od konieczności wykonania testu w dniu pierwszego pojawienia się ucznia w szkole w danym 

tygodniu - w takim wypadku wykonanie testu można także inaczej rozłożyć w danym okresie czasu, przy 

zachowaniu przewidzianej częstotliwości wykonywania testów u każdego ucznia. 

Nadzwyczajne zarządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r., nr ref. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (TUTAJ), 

które wchodzi w życie z dniem 10.05.2021  r., stanowi, że nie ma obowiązku noszenia środków ochrony nosa i ust podczas 

przebywania na zewnątrz w przestrzeni otwartej przy zachowaniu odległości 2 metrów od innych osób, o ile nie są to osoby 

zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. A zatem, w trakcie spaceru lub podczas przebywania w ogrodzie 

szkolnym uczniowie i pracownicy nie muszą zakładać środków ochrony nosa i ust, o ile zachowują oni odległość 2 metrów 

od innych osób. W pomieszczeniach nadal jednak istnieje obowiązek noszenia środków ochrony nosa i ust, z 

przewidzianymi wyjątkami (m.in. dzieci w przedszkolu). 
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