
Vážení rodiče, 
 
protože se situace s nemocí covid zhoršuje a pondělní testování antigenními testy 
není zcela průkazné (falešná pozitivita i negativita), rozhodli jsme ve spolupráci s 
firmou Renturi se provádět navíc screeningové PCR testování. Testovali bychom se 
vždy ve čtvrtek, zatím 2., 9. a 16. 12. 2021 v 8.30. V příštím roce uvidíme podle 
situace. Získáme tak přesnější výsledky, jak na tom žáci i učitelé s nakažením jsou. 
O výsledku testů budete informování prostřednictvím sms zprávy a naleznete v ní 
také odkaz na potvrzení o testu, které mohou děti od 12 let použít i pro mimoškolní 
aktivity (do 12 let není povinné).  
 
Samotný test je zcela bezpečný a neinvazivní, ze slin. Každý žák si odebere vzorek 
sám. Postup testování naleznete na následujícím videu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XZGgvSEzXs4&ab_channel=DIANABiotechnolog
ies 
 
Jednotlivé vzorky si potom odebere a zaregistruje zdravotní sestra a budou odvezeny 
do laboratoře. Zde proběhne test metodou poolingu. (Smíchají se části vzorků žáků 
celé třídy a vzorek se vyhodnotí. Pokud bude vzorek negativní - ok, pokud pozitivní, 
vyšetří se všechny vzorky znovu jednotlivě).    
 
Poznámky: 

1. 30 minut před testem se nesmí jíst, pít nebo žvýkat. 
2. Úhrada testů půjde ze zdravotního pojištění každého žáka. Ze zákona mají 

lidé do 18 let, rozočkovaní a lidé, kteří mají zapsáno v Isinu, že se nemohou 
očkovat ze zdravotních důvodů, nárok na 5 RT-PCR do měsíce zdarma. Plně 
očkovaní mají nárok na 2 RT-PCR zdarma do měsíce. Pokud byste využívali 
PCR testování i soukromě a víckrát, informujte nás, protože každý test navíc 
je již zpoplatněn 790 Kč,- . 

 
Věřím, že díky PCR testování budeme mít dobrý přehled o šíření nákazy v naší škole 
a budeme moci sebe, Vaše děti a tím také Vás a Vaše rodinné příslušníky lépe před 
nákazou ochránit a také zabezpečit bezpečnou prezenční výuku. 
 
Přeji všem hodně zdraví a krásný předvánoční čas! 
 
Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy   
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