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Pilotní projekt PCR testování ze slin v mateřských školách Prahy 3

Praha 15. 4. 2021 Praha 3 spouští pilotní projekt PCR testování ze slin
v několika vybraných mateřských školách zřízených městskou částí, v období
od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021. Cílem je zajistit dětem Prahy 3 nejlepší možnou
variantu testování a prokázat, že je realizovatelné. Z vlastních prostředků na
něj městská část vynaloží 1 milion Kč. Praha 3 tak otevírá dialog se státem o
zajištění a financování šetrného a spolehlivého testování.

MČ Praha 3 považuje stávající podobu testování na COVID-19 ve školách za nesprávnou.
Vládou dodané testy z Číny vzbuzují řadu pochybností o jejich funkčnosti a navíc forma
odběru z nosu je pro děti zatěžující a dále snižuje pravděpodobnost, že dojde ke správnému
odběru vzorku. Testování vnímá Praha 3 jako jednu z cest zpátky k normálnímu životu. Ráda
by však prosadila formu, která zajistí lepší věrohodnost výsledků a umožní co nejrychlejší
návrat dětí do škol. PCR testy ze slin dnes nabízí řada českých laboratoří za ceny
srovnatelné s importovanými antigenními testy. Přitom přesnost PCR metody je řádově
vyšší, než u antigenních testů. Z důvodu větší přesnosti by i v souladu se současnou vládní
strategií stačilo testovat žáky pouze jedenkrát týdně.
„Svolal jsem dnes mimořádné jednání Rady městské části a přijali jsme rozhodnutí, že z
prostředků Prahy 3 investujeme 1 mil. Kč na spuštění pilotního projektu PCR testů ze slin.
Projekt bude trvat do konce školního roku a zahrneme do něj přinejmenším čtyři mateřské
školy. Pokud se podaří cenu stlačit na nižší než předpokládanou úroveň, zařadíme do
projektu více školek“, vysvětluje starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. Testovány budou všechny děti
z vybraných mateřských škol Prahy 3, které budou v danou dobu moci do zařízení docházet,
dle platných opatření Vlády ČR.
Počet obcí, které se odhodlaně vydávají touto cestou, roste. „Pokud nemá skončit u pilotního
projektu a chceme toto řešení nabídnout všem školám, je třeba zajistit financování státem“,
upozorňuje starosta. „Apelujeme na vládu, aby upustila od absurdního utrácení za nefunkční
antigenní testy a podpořila výše uvedené řešení“, vyzývá starosta Ptáček.
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