
Informovaný souhlas s preventivním testování dětí na infekci covid-19 na 

Praze 6 v rámci pilotního projektu dne 24.2.2021 
 

Jako zákonný zástupce žáka (jméno, příjmení)………………………………………………………………………………………….. 

r.č.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adresa bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

škola:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

třída:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

jméno a tel. kontakt na zákonného zástupce……………………………………………………………………………………………. 

 

vyjadřuji tímto souhlas s provedením preventivního PCR a antigenního testu covid-19 u mého 

syna/dcery výtěrem z nosu a současně s domácím samoodběrem a odevzdáním vzorku slin odebraného 

kloktáním pitnou vodou do předem dodané odběrové sady dle přiloženého návodu. 

Vzorek kloktání bude analyzován metodou PCR v Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP 

v Olomouci, antigenní test proveden a vyhodnocen přímo ve škole zdravotnickými pracovníky pod 

vedením MUDr. Ludmily Bezdíčkové, praktické lékařky, Vítězné nám. 817/9, 160 00 Praha 6 v souladu 

s doporučením Hygienické stanice hl. m. Prahy. Výtěr z nosu bude proveden testy schválenými MZČR pro 

preventivní testování. Antigenní test bude proveden v rámci preventivního testování na úhradu zdravotní 

pojišťovny (další test může Vaše dítě absolvovat na odběrném místě nejdříve za 3 dny od provedení tohoto 

testu), PCR na náklady spolupracující laboratoře. Výsledky studie přispějí k evaluaci možností a praktické 

proveditelnosti plošného testování ve školách a budou poskytnuty MZČR a dalším organizacím, které o ně 

projeví zájem. Výsledky testování Vašeho dítěte budou pro účely studie zpracovány anonymně, zadání do 

ISIN (státní registr infekčních nemocí) proběhne standardně v rámci dobrovolného preventivního 

testování, tzn. s výše uvedenými údaji. 

V případě pozitivního výsledku antigenního testu Vás budeme neprodleně informovat na uvedené 

telefonní číslo a bude nutné dítě vyzvednout co nejdříve ze školy – bude mu nařízena izolace do doby 

ověření výsledku PCR (druhý den). V případě potvrzení pozitivity PCR bude u dítěte nařízena izolace dle 

platných nařízení, výsledek bude hlášen standardně a budete kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí 

ohledně dalšího postupu. 

Bližší informace k provedení testu jsou součástí tohoto souhlasu. Byl/a jsem řádně informován/a 

o průběhu testování. Případné dotazy prosím zasílejte na pbordinace@gmail.com. 

 

V Praze dne……………………………………………………zákonný zástupce (jméno, příjmení, podpis) 
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