
Vážení rodiče. 
 
Rada města Kladna na své schůzi dne 12. 4. 2021 rozhodla o realizaci zkušebního 
testování všech předškolních  dětí v mateřských školách  a všech žáků 1. stupně 
v základních školách  formu PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí 
tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi 
společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021.  
Forma tohoto testování byla ověřena i na naší Základní škole a Mateřské škole 
Kladno, Norská 2633 a Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vašatova 
1438 v rámci provozu určených škol pro děti zaměstnanců složek IZS. 
 
Jedná se o reakci na četné požadavky ze strany rodičovské veřejnosti na provádění 
testů šetrnou a přesnou metodou ze slin. V případě rotačního režimu základních škol 
města proběhne testování PCR testy:  

 v pondělí 19. 4. 2021 pro žáky na prezenční výuce v 16. týdnu, 

 v pondělí 26.4. 2021 pro žáky prezenční výuky v 17. týdnu. 
 

Ve stejné dny (pondělí 19. 4. a pondělí 26. 4. 2021) musí v souladu s metodickými 
pokyny MŠMT proběhnout i testování antigenními testy tak, aby žáci mohli po 
negativním výsledku ihned zahájit výuku. Žádné další antigenní ani PCR testy již 
nebudou ve čtvrtek v období 16. a 17. týdne prováděny.  
  
Před testováním zákonný zástupce vyplní souhlas se sebetestováním.  

 Žáci, kteří jsou dnes 16.4. ve škole, dostanou Souhlasy od TU a přinesou je 
podepsané 1. den prezenční výuky. 

 Souhlas je přílohou tohoto sdělení. 

 Souhlas si můžete vytisknout z webových stánek školy. 

 Souhlas můžete podepsat dnes do 18 hodin a zítra 17.4. od 9 do 12 hodin na 
vrátnici školy. 

 Souhlas můžete vyplnit ráno při vstupu dítěte do školy. 
 
 

Zajištění bezplatného testování dětí a žáků formou PCR testů na přítomnost viru 
COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných 
laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s. je připraveno ze strany města na 
následujících čtrnáct dnů.  
 
Po bezplatném zkušebním testování budou mít rodiče dle sdělení 
města možnost případného pokračování testování na přítomnost viru COVID-19 
pomocí šetrných PCR testů, ovšem úhrada ze strany města nebude již zajišťována. 
Cena za provedení jednoho PCR testu by měla být 150,- Kč včetně DPH.  
Pokud by taková možnost byla, budete v této informování. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Vlčková v.r. 
 
 



 


