
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ШКІЛ ТА ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ  

ВІД 17 ТРАВНЯ  2021 РОКУ (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ)  
Міністерство освіти, молоді і спорту інформує про те, що на підставі рішення, прийнятого на засіданні  Уряду Чеської 
Республіки від 10 травня 2021 року були видані:  

⚫ Змінені надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я щодо обмеження роботи шкіл та шкільних 

закладів, які набувають чинності з 17. 5. 2021 року (будуть опубліковані ТУТ). Згідно з цими змінами 

надзвичайні заходи міняються таким чином:   

o У початкових школах 

▪ на території Чеської Республіки дозволяється особиста присутність учнів 1-го ступеня без 

ротацій, а також особиста присутність дітей підготовчих класів та підготовчого ступеня 

початкової спеціальної школи без ротацій,   

▪ на території Карловарського, Краловоградецького, Ліберецького, Пардубицького, 

Пльзеньского, Середньочеського країв і в столичному місті Прага дозволяється особиста 

присутність учнів 2-го ступеня без ротацій;  в останніх краях продовжується ротація класів 

2-го ступеня,   

▪ на всій території Чеської Республіки відміняється обов'язок формування однорідних класів 

та груп.  

o У групах продовженого дня і шкільних клубах 

▪ на всій території Чеської Республіки відміняються обмеження. Робота проходить у 

звичайному режимі, відміняється обов’язок формування однорідних відділів і груп1, 

▪ відміняється обов'язок забезпечення турботи про дітей батьків визначених професій, тому 
що всі учні 1-го ступеня повертаються до початкових шкіл.    

 

⚫ Надзвичайні заходи міністерства охорони здоров'я щодо питання проведення тестів учням і студентам, 

які набувають чинності з 17 травня 2021 року, міняються  таким чином, що міняється частота 

профілактичного тесту на антиген:  

o двічі на тиждень у Південночеському, Устецькому, Оломоуцькому, Моравско-Сілезьському, 

Південно-Моравскому, Злінському краях і в Краї Височина для учнів 2-го ступеня початкової школи 

за умови, що тест проводиться в перший день особистої присутності учні в школі в даному тижні, а 

між окремими термінами тестування протягом одного тижня повинно минути  мінімально 2 і 

максимально 3 робочих дня,   

o один раз на тиждень в інших  випадках за умови, що тест буде проведений в перший день 

особистої присутності учня або студента в даному тижні.    

Профілактичний тест завжди проводиться безпосередньо після приходу до школи. У разі відсутності 

учня в школі в день проведення тесту, тест буде зроблено в день приходу учня до школи.    

o міняється частота RT-PCR тестування (у тих школах або шкільних закладах, яки приймуть рішення 

про заміну тесту на антиген тестом методом RT-PCR) в школах на один раз в два тижні. Така 

частота діє для всіх випадків тестування RT-PCR тестами, у тому числі в краях, де тест на антиген 

робиться два рази на тиждень. Разом з тим, у разі RT-PCR тестування діє правило, що тестування не 

обов’язково проводити в перший день особистої присутності учня в школі в даному тижні; у цьому 

випадку тестування в даний період можна розподілити інакше при дотриманні встановленої частоти 

тестування кожного учня.     

Надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я з 4 травня 2021 року № MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ТУТ), 

які набули чинності 10.05.2021 року встановлюють, що необов'язково носити захисні маски на вулиці при 

дотриманні 2-х метрової дистанції від інших людей, якщо вони не є членами однієї родини. Під час прогулянки 

або перебування на шкільному дворі учень або працівник школи не повинні носити маски за умови дотримання   

2-х метрової дистанції від інших людей. Усередині приміщень і далі діє правило носіння маски з врахуванням 

визначених виключень (напр., діти в дитячому садочку).    

 Міністерство освіти, молоді і спорту, 10. 5. 2021 р. 

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

