Vážení přátelé,
připomínám registraci k pondělnímu PCR testování NA BEZPLATNÉ RT-PCR TESTOVÁNÍ VE
ŠKOLE S NEINVAZIVNÍM ODBĚREM Z ÚST NEZLETILÉHO PŘIHLAŠTE ONLINE OBRATEM
– nejpozději do pátku 5.11.2021 - ZDE: https://petonatestovani.cz/zs-kunratice-praha-4/ - viz
informace níže.
Otázky z Vašich e-mailů:
- PCR testování je hrazeno ze zdravotního pojištění – proto s ním vyjadřujete svůj souhlas –
výsledek bude zaslán do "TEČKY" a na zadaný e-mail;
- AG testování je hrazeno z rozpočtu MŠMT na základě rozhodnutí MZdr a hygienické služby –
škola vystaví testovanému žáku školní certifikát;
- ten, kdo si pro své dítě neobjedná PCR testování, bude automaticky testováno AG testem;
- testováni nebudou – očkované dětí a děti v ochranné lhůtě do 180 dní po prodělané nemoci –
toto potřebujeme ve škole doložit;
- nepřítomní žáci budou testování s prvním dalším příchodem do školy;
- rodiče, kteří si nepřejí testování dětí, musí toto, pokud to již neudělali, prokazatelným způsobem
sdělit škole, nejlépe přes podatelnu školy;
- je pravděpodobné, že netestovaní žáci. viz předcházející bod – budou muset mít během výuky
nasazenou ochranu dýchacích cest – respirátor nebo roušku.
Děkuji za pomoc a pochopení.
Vít Beran
----------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče,
milí žáci,
kolegyně a kolegové.
Jak jsem Vás informoval, tak 8. a 15.11.2021 je i pro Prahu nařízeno povinné
testování. Zvažovali jsme, jak jej zorganizovat, a nakonec jsem se spojili s firmou PETONA a
dohodli, že vy, kteří vyplníte pro své děti ONLINE přihlášku, toto se týká i zaměstnanců
školy, můžete být testování PCR testy ze slin.
Ti, kteří nebudou přihlášení PCR testování do pátku 5.11.2021, tak pro ně máme ve škole
připraveny AG testy, na které jsou děti i zaměstnanci již zvyklí. Zřejmě i v Praze, ti, kteří
odmítnou testování budou muset mít roušku nebo respirátor i v průběhu vyučování. Nevíme, co
bude mimořádným opatřením nařízeno.
Testování tentokrát probíhá na základě nařízení o povinném testování v Praze a dalších
regionech, a především vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci. Odběr PCR testů budou
na naší škole provádět zdravotníci. Ti, kteří si PCR test nezvolí formou samoodběru použijí
AG testy. PCR testy budou hrazeny ze zdravotního pojištění a AG testy byly do školy dodány na
základě centrální objednávky MŠMT.
V zájmu nás všech Vás prosíme o pár minut součinnosti při vytvoření online přihlášky k PCR
testování, ke kterému musíte vyjádřit souhlas, aby testování bylo bezplatné.
NA BEZPLATNÉ RT-PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE S NEINVAZIVNÍM ODBĚREM Z ÚST
NEZLETILÉHO PŘIHLAŠTE ONLINE OBRATEM – nejpozději do pátku 5.11.2021 ZDE: https://petonatestovani.cz/zs-kunratice-praha-4/
Přihláška do e-mailu vygeneruje předvyplněný souhlas k podpisu, který je potřeba
vytisknout. NEMÁTE MOŽNOST TISKU? Dětem dnes 4.11.2021 předáme prázdné souhlasy

k vyplnění a podepsání. Formuláře budou i na recepci školy. Vyplněný a podepsaný souhlas
předejte svému dítěti, aby jej při testování ve škole předal 8.11.2021 zdravotníkovi.
BEZ PŘEDÁNÍ SOUHLASU ZDRAVOTNÍKOVI NEMŮŽE BÝT VAŠE DÍTĚ TESTOVÁNO.
•

•
•
•

RT-PCR test je výrazně přesnější laboratorní test než antigenní. Odhalí přítomnost
viru v těle několik dní předtím, než se u nemocného projeví příznaky a začne být
infekční. Zaručuje tak významně vyšší míru prevence před dalším šířením nákazy v
kolektivu. Výsledek ze zákona nejpozději do 48 h (často i v den odběru podle vytíženosti
laboratoří).
Odběr probíhá naprosto šetrně a bezpečně z úst ze slin na štětičku (tzv. lízátko), ne
výtěrem z nosu.
Oficiální výsledek je zdravotnickým zařízením zanesen do ISIN/čTečky.
Všichni pojištěnci v ČR do věku 18 let mají ze zdravotního pojištění zdarma nárok
na 2x RT-PCR test v kalendářním měsíci a 1x antigenní test každých 7 dní. Zdarma mají
PCR testování i dospělí po očkování a dále ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být
očkováni.

Službu zajišťuje PETONA CZECH s.r.o. (www.petona.cz) ve spolupráci se zdravotnickými
zařízeními schválenými MZČR pro testování onemocnění Covid 19. Pro více informací navštivte
web: www.petonatestovani.cz, nebo volejte: +420 773 769 388
Děkuji Vám za pomoc a pochopení.
Vít Beran, ředitel školy

