
LỊCH TRÌNH NỚI LỎNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH 
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 
Trong những ngày gần đây, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đã làm việc tích cực với Bộ 
Y tế và các chuyên viên dịch tễ học về việc nới lỏng biện pháp cấp bách phòng chống dịch 
trong lĩnh vực giáo dục như là một phần của kịch bản nới lỏng tổng thể. 

Việc trở lại trường học trong một chế độ hạn chế sẽ liên quan chủ yếu đến những người chuẩn 
bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông , thi cử nhân, thi tốt nghiệp, thi học kỳ hoặc tốt nghiệp cao 
đẳng, tốt nghiệp đại học nghệ thuật trong năm nay. Học sinh cấp một cũng sẽ có thể trở lại 
trường với hình thức tự nguyện. 

Đối với những học sinh khác, kể cả học sinh của một số trường đặc biệt, phần lớn các trường 
sẽ còn đóng cửa cho đến cuối năm học. Lịch trình phản ánh tình hình dịch bệnh hiện tại ở Cộng 
hòa Séc và là một phần của các biện pháp nới lỏng của Bộ Y tế và Chính phủ. 

Tùy thuộc vào sự phát triển của tình hình dịch tễ có thể sẽ cập nhật hoặc bổ sung. Thông tin 
liên quan đến việc đào tạo lại, dạy tiếng, trại hè và giáo dục không chính quy (ngoại khoá) cũng 
sẽ được cụ thể hoá dần. 

 

Từ ngày 25 tháng 5, học sinh cấp 1 sẽ có thể tham gia trực tiếp các hoạt động giáo dục 
dưới hình thức các nhóm học đường. Tuy nhiên, sự tham gia của học sinh sẽ không bắt buộc. 
Để bảo vệ các nhóm nhân viên sư phạm và không sư phạm, cũng như học sinh và các 
thành viên gia đình của họ có nguy cơ mắc bệnh cao, sẽ tiếp tục việc dạy học từ xa. Kể từ 
ngày này, việc giảng dạy cũng sẽ có thể diễn ra tại các trường nghệ thuật phổ thông và trường 
tiếng có quyền thực hiện các cuộc thi tiếng quốc gia, cũng như tại các trung tâm ngoại khoá với 
giới hạn tối đa là năm trẻ em.  

• Số lượng học sinh khuyến nghị trong một nhóm học đường sẽ là 15 và có thể tăng nó theo điều 
kiện địa phương, nhưng phải đáp ứng điều kiện một trẻ em một bàn học. 

• Thành phần của các nhóm sẽ được cố định và trẻ em sẽ không thể thay đổi nhóm. Hạn chế liên 
hệ lẫn nhau giữa các nhóm.   

• Nơi trông trẻ sau giờ tan học, câu lạc bộ trường học cũng như các nhóm ngoại khoá, không 
được phép nhiều hơn số lượng của một nhóm.       

• Giáo dục thể chất sẽ bị cấm. 
• Đối với các nhà ăn trường học, việc mở cửa sẽ được điều chỉnh theo tình hình dịch tễ hiện tại 

và theo điều kiện địa phương, đặc biệt là khả năng tách các nhóm riêng lẻ. 
• Nên đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng giáo viên sẽ có thể quyết định về việc đeo nó theo 

nhu cầu. Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi làm việc nhóm và các hoạt động gần nhau, cũng 
như ở bên ngoài lớp học và trong các khu vực chung của trường học. 
Tháng sáu 2020 - Nếu tình hình dịch tễ cho phép, dự kiến khả năng tư vấn hoặc các hoạt động 
giáo dục không thường xuyên cho học sinh cấp 2 và học sinh của các trường trung học phổ 
thông và trung cấp.  

Vào tháng 6, dự kiến thực hiện các kỳ thi tuyển sinh đồng loạt cũng như riêng lẻ của từng 
trường vào các trường trung học phổ thông và trung cấp. 
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