
Vážení rodiče, 

od 14. 5. 2021 přechází školy v rámci města Příbor na PCR testování žáků, které doporučilo a 

finančně podpoří MŠMT. 

Výhody: 

- testování ze slin pomocí cucacích tampónů (neinvazivní odběr) 

- testování pravděpodobně 1x za 14 dní (jedná o tom nyní vláda) 

- vyšší vypovídající hodnota výsledku 

Testování bude provádět vždy v pátek firma SPADIA LAB, a.s., která sveze vzorky do 

laboratoře. V případě zjištění pozitivity u Vašeho dítěte Vám v sobotu zašle SMS na Vaše 

telefonní číslo. 

Video ukázka testování: 

https://www.youtube.com/watch?v=2mO3EY7wVys&feature=youtu.be 

V příštím týdnu budou žáci ještě testováni antigenními testy (1. stupeň 1x týdně, 2. stupeň   

2 x týdně). Testování PCR testy bude probíhat vždy v pátek před týdnem, ve kterém má mít 

daná třída prezenční výuku ve škole. První testování PCR testy proběhne už v pátek 14. 5. 2021, 

aby od 17. 5. mohli na prezenční výuku nastoupit žáci ze tříd s označením B.  

Žáci ze tříd s označením B, kteří mají v pátek 14. 5. 2021  distanční výuku, budou muset přijít 

tento den do školy na 8:00 hod – půjdou přímo do své třídy, kde proběhne odběr vzorků a žáci 

se tam zdrží až do 8:45 hod. Protože před odběrem vzorků nesmí děti ½ hodiny jíst ani pít, 

provedeme odběr až v 8:30 hod. 

Nadále platí, že testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT- PCR 

testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň 

nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-

19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou 

z laboratoře v listinné podobě či elektronické podobě). 

Pro samotné testování a následné zpracování testů je zapotřebí předat laboratoři SPADIA LAB, 

a.s. v Novém Jičíně tyto nezbytné osobní údaje Vašich dětí: jméno a příjmení dítěte, jeho rodné 

číslo, národnost, bydliště + Vaše telefonní číslo.  

Žádáme Vás tímto o vyslovení souhlasu s poskytnutím výše uvedených údajů laboratoři. 

Informovaný souhlas vyplňte, prosím, přes níže uvedený odkaz nejpozději do 11. 5. 2021 do 

8:00 hodin. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LgMRdnF2MkmgbgmGB-

GuLuSAvjvIPtFNvuN9eFGLw59UQzMxMFRSWkc5TEdJTFU4RDdSN1k0NTEzUy4u 
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