
POTVRZENÍ O VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU 
Preventivní testování ve školách 

 
Mateřská škola Šluknov, přísp. org., Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 709 83 836, RED IZO 600075664, potvrzuje podle 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4.  2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, že testovaný/á: 

Jméno a příjmení Datum narození Bytem 

   
 

 
měl/a dne ......................................................................................... v .................................................... hodin 

 
NEGATIVNÍ VÝSLEDEK  POZITIVNÍ VÝSLEDEK*Nehodící se škrtne! 

 
preventivního testování provedeného prostřednictvím antigenního testu LEPU RAPID formou samoodběru. 

          _____________________________ 
Razítko MŠ, podpis pověřené osoby 

 
V případě pozitivního výsledku: Prohlašuji, že jsem byl/a seznámena s pozitivními výsledky testování dítěte, převzal/a jsem si 
potvrzení a byl/a jsem poučen/a, že mám telefonicky kontaktovat lékaře. Dítě, dle jeho instrukcí, podstoupí laboratorní test (PCR). 
Bude-li výsledek negativní, dítě po předložení dokladu může do MŠ. Bude-li pozitivní, postup dle informací KHS. O výsledcích budu 
neprodleně informovat ředitelku školy na tel. 739 424 608. 
 
Ve Šluknově dne: _________________    Podpis zákonného zástupce dítěte: ___________________ 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

k poučení MŠ Šluknov, přísp. org., o povinnosti školy chránit zdraví dětí, ale i zaměstnanců školy (§29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. 
zákoníku práce). Do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Pokud se přesto ve škole dítě vykazující známky 
akutního onemocnění objeví, řeší ředitelka situaci tak, že dítě izoluje od ostatních a kontaktuje zákonného zástupce. Zákonný zástupce 
neprodleně dítě z MŠ vyzvedne a dítě opouští, a to v co nejkratším možném čase, prostory MŠ. Zákonný zástupce informuje MŠ o případném 
pozitivním výsledku testování, onemocnění covid-19 apod. 

Tímto já:  ___________________________________________________________________________________ 
 
zákonný zástupce dítěte: ___________________________________________________________________________________ 
čestně prohlašuji, že dítě nevykazuje ani jeden z příznaků známek onemocnění, ani neuvádí, že by pociťovalo: 

• zvýšenou tělesnou teplotu  

• suchý kašel  

• dušnost  

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)  

• ztrátu chuti a čichu  

• bolest v krku  

• bolest svalů a kloubů  

• rýmu / ucpaný nos  

• bolest hlavy 
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že v případě, že dítě na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané 
příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takové dítě musí opustit budovu, prostory školy. 
Byl/a jsem řádně seznámen/a s veškerými informacemi ohledně testování dítěte v mateřské škole. Všemu jsem rozuměl/a, 
nemám dalších otázek. S testováním (samoodběrem) výslovně souhlasím. (Případně udělím písemný souhlas k odběru jiné osobě.) 
Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že výše uvedené informace jsou zcela pravdivé. Jsem si vědom/a právních následků 
v případě, že jsem uvedl/a informace nepravdivé. 
 

Ve Šluknově dne: _________________                             _____________________/ _____________________________ 
                                         Jméno, příjmení / podpis zákonného zástupce dítěte 
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