
 
 

Proč je pro PCR poolingové testy nezbytné prohlášení o souhlasu?  

Vaše dítě může navštěvovat vyučování pouze v případě, že má negativní koronavirový test. Ve vaší 

škole je v současné době zaváděno PCR testování metodou tzv. poolingu. Přesnější informace o tom 

jsme shrnuli na zvláštním letáku ve vašem jazyce na www.km.bayern.de/pooltests. 

Bez prohlášení o souhlasu se vaše dítě PCR testování metodou poolingu nemůže účastnit. Prohlášení 

o souhlasu je nezbytné, protože u PCR poolingových testů jsou ve škole a v laboratoři zpracovávány 

osobní údaje. Týká se to například tzv. „zdravotních údajů“ (jako např. odběr vzorku slin), ale např. 

také příjmení, jméno, datum narození, pohlaví, třída, škola a kontaktní údaje (e-mailová adresa). Bez 

prohlášení o souhlasu nelze vzorky v laboratoři vyhodnotit, ani nemůžete být informování např. o 

výsledcích testování. 

Informaci o výsledcích poolingových testů obdržíte e mailem večer v den provedení testu kolem 19. 

hodiny. Pokud byl výsledek pozitivní, obdržíte výsledek individuálního testu do 6 hodin následujícího 

dne – na vaše přání doplňkově také SMS zprávou. 

Když nechcete, aby se vaše dítě účastnilo PCR testování metodou poolingu, musíte nechat provádět 

pravidelně test mimo školu. Jinak by se vaše dítě nemohlo účastnit vyučování. 

 

Chci, aby se mé dítě účastnilo PCR poolingového testování a souhlasím s prohlášením o souhlasu. 

Co musím udělat? 

Když chcete, aby se vaše dítě účastnilo PCR poolingových testů, zaškrtněte v každém případě obě 

políčka na straně 1 prohlášení o souhlasu (jedno pro zpracování údajů školou a jedno laboratoří) a 

podepište souhlas na str. 3. Jen tak je prohlášení o souhlasu platné. Pokud je vaše dítě starší než 14 

let, musí prohlášení také podepsat.  

Políčko na straně 2 prohlášení o souhlasu můžete zaškrtnout, když při individuálním testu chcete být 

doplňkově ještě být informováni i SMS zprávou. 

V případě dalších otázek je vám ochotně k dispozici škola, kterou navštěvuje vaše dítě.  

 

Co se bude dít dál? 

Po předání prohlášení o souhlasu obdržíte e mail z adresy noreply@pooltest.bayern.de. Klikněte na 

odkaz v e-mailu, abyste potvrdili svou e-mailovou adresu. Jen tak můžete do budoucna dostávat 

výsledky testů. 

 

Nemám e mailovou adresu, chci však, aby se mé dítě přesto účastnilo PCR testování metodou 

poolingu. Co mohu udělat? 

V takovém případě se prosím obraťte na vaši školu, aby mohlo být nalezeno řešení, které Vám bude 

vyhovovat. Prohlášení o souhlasu je v každém případě nezbytné.  
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