
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ШКІЛ ТА ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 

ВІД 12 КВІТНЯ 2021 ДО ПОДАЛЬШОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міністерство освіти, молоді та спорту повідомляє, що за підсумками засідання уряду ЧР 6 квітня 2021 р. 

були прийняті:  

▪ Надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я щодо тестування дітей, учнів та 

студентів у школах та шкільних закладах 

▪ З 12. 4. 2021 р. школи та навчальні заклади зобов'язані тестувати дітей, школярів та студентів 2 

рази на тиждень AG тестами, а у випадку RT-PCR тестів 1 раз на тиждень.  

▪ Для тестування можуть бути використані неінвазивні AG тести або неінвазивні PCR тести.  

▪ Обов'язкове тестування не поширюється на індивідуальні консультації та індивідуальне очне 

навчання.  

   

 Надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я щодо обмеження роботи шкіл і 

шкільних установ і до 1-го етапу ослаблення заходів, дозволяють особисту присутність на 

навчанні з 12. 4. 2021 р. 

 

У дитячих садках    

▪ дітям, які мають обов'язкову дошкільну освіту в групі, до 15 дітей,  

▪ дітям дитячого садка і класів, заснованих відповідно до § 16 пункт 9 закону про школи.  

 

У початкових школах   

▪ дітям у підготовчому класі,  

▪ учням 1-го ступеня в школі, в якій кількість учнів 1-го ступеня не перевищує 75 учнів, якщо будівля 

цього 1-го ступеня будівельним способом відокремлена від будівлі 2-го ступеня початкової школи, 

в тому числі шкільної їдальні,   

▪ учням 1-го ступеня в школі, що не відповідає вищевказаним умовам, таким чином, що в навчанні в 

непарний тиждень не братиме участь перша половина класів, а в парний тиждень не братиме 

участь друга половина класів (при непарній кількості класів число може бути округлено),  

▪ дітям на підготовчому ступені початкової спеціальної школи,    

▪ учням початкових шкіл або класів, заснованих відповідно до § 16 пункт 9 закону про школи,  

▪ на груповій консультації учням 2-ступеня, у яких є ризик не перейти в наступний клас або учням 9-

х класів, яким потрібно готуватися з предметів, необхідних для вступних іспитів, така необхідність 

оцінюється школою, в максимальній кількості 6 учнів в одній групі.  

 

У шкільних групах продовженого дня і в шкільних клубах  

▪ дітям та учням, які можуть брати участь в очному навчанні відповідно до даних надзвичайних 

заходів, за умови, що у відділенні або групі будуть присутні діти або учні тільки з одного не 

зміненого класу очного навчання.  

 

Однорідність класів і груп обов'язкова, за винятком групових консультацій, дозволених в 

початкових школах.  

▪ У дитячих садках дозволена спортивна діяльність як складова частина освіти. 

  

 Надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я щодо захисту дихальних шляхів 

Дані надзвичайні заходи Міністерства охорони здоров'я встановлюють обов'язок носити маски в школах 

наступним чином:  

▪ У дитячому садку респіратори зобов'язані носити педагогічні і не педагогічні працівники, діти в 

дитячих садах не зобов'язані носити захисні засоби для закриття рота і носа,  

▪ У початковій школі респіратори зобов'язані носити педагогічні і не педагогічні працівники, учні (в 

тому числі і підготовчі класи) зобов'язані носити хоча б хірургічну маску.   

 

Навчальні відеоролики до обох централізовано поширюваних AG тестів можна знайти ТУТ.   

 

Джерело: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 
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