
 

ГРАФІК ПОСЛАБЛЕННЯ ЗАХОДІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 
В останні дні Міністерство освіти, молоді та спорту інтенсивно співпрацювало з 
Міністерством охорони здоров'я і епідеміологами з метою прийняття надзвичайних 
заходів в галузі освіти в рамках спільного сценарію послаблення. Повернення в школи 
в обмеженому режимі стосуватиметься в основному тих, хто в цьому році буде здавати 
державний іспит, бакалаврат, атестаційний іспит, випускний іспит. Учні початкових 
класів початкової школи також зможуть добровільно повертатися в школи. Для інших, 
серед них учні в деяких спеціальних школах, школи будуть в основному закриті до 
кінця цього навчального року. Графік відображає поточну епідеміологічну ситуацію в 
Чеській Республіці і є частиною заходів з послаблення Міністерства охорони здоров'я і 
уряду. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, він може оновлюватися або 
доповнюватися. Інформація про перепідготовку, мовній підготовці, літніх таборах і 
неформальній освіті (гуртки) також буде поступово уточнюватися. 

 

З 25 травня буде можлива особиста присутність учнів початкової школи на 
освітніх заходах в формі шкільних груп. Проте, участь учня не буде обов'язковим. В 
рамках захисту груп ризику педагогічного та непедагогічного персоналу, а також 
учнів і членів їх сімей буде продовжено дистанційне навчання. Починаючи з цієї 
дати, уроки будуть також проводитися в початкових мистецьких школах і мовних 
школах, які мають право на державні екзамени з мови, а також в центрах дозвілля 
максимум з п'ятьма дітьми. 

• Рекомендована кількість учнів у шкільній групі буде 15, і буде можливо 
збільшити його в відповідно до місцевих умов, але умова одна дитина за партою 
має бути виконано. 

• Склад груп не зміниться, дитина не зможе змінювати групи. Взаємний контакт 
між групами буде обмежений. 

• Продовжені групи, шкільні клуби або гуртки за межами однієї групи не 
допускаються. 

• Фізичне виховання буде заборонено. 
• Що стосується столових, то їх відкриття буде обумовлено поточною 

епідеміологічною ситуацією і місцевими умовами, особливо можливістю поділу 
окремих груп. 

• Хоча під час занять буде рекомендовано носити маски, учитель зможе 
вирішити, надіти її в міру необхідності. Маски будуть обов'язкові для групової 
роботи і занять в безпосередній близькості один від одного, а також за 
межами класної кімнати і в місцях загального користування школи. 

Червень 2020 року – Якщо це дозволяє епідеміологічна ситуація, передбачається 
можливість проведення консультацій або періодичних освітніх заходів для учнів 2-х 
класів початкових і середніх шкіл. 

У червні очікується введення єдиних і вступних іспитів в загальноосвітні школи. 

Взято з http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 
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