
   Souhlasné prohlášení zákonného zástupce/zletilého žáka 

Já níže podepsaný/á (jméno a příjmení)………………………………………………………………………………………………. 

Narozený/á……………………………………….bytem :…………………………………………………………………………………….. 

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

I. Uděluji svému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, souhlas k tomuto právnímu jednání: 

1) Může v době docházky do školy, osobního volna a vycházek opustit areál DM. Jsem si vědom/a, 

že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost. Jsem si vědom/a, že je mým právem 

omezit ho v uplatňování práv vyplývajících z vnitřního řádu DM. (např. omezení vycházek,nebo 

odpojení od internetové sítě). 

2) Jsem si vědom/a, že moje dítě přesun do místa trvalého bydliště pomocí prostředků veřejné 

dopravy zvládne samo a na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/a, že v této době za něho DM 

nenese právní odpovědnost. Respektuji požadavek DM, že v případě mimořádného odjezdu 

žáka z DM v průběhu pracovního týdne musím dát písemně, nebo telefonicky na vědomí o 

skutečnosti, že žák odjíždí. 

II. Dále jako zákonný zástupce/zletilý žák vydávám toto souhlasné prohlášení: 

1) Dávám svůj souhlas k tomu, aby DM zpracovával osobní údaje mého dítěte za účelem vedení 

matriky dle § 28 odst. 2 zákona 561/2005Sb., školský zákon, a organizace zájmového 

vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu s ustanovením §4, písm. 

e)zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, též zpřístupnění osobních údajů žáka 

organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných školským zařízením v souladu se 

vzdělávacím programem DM. 

2) Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami obsaženými ve směrnici o úplatě 

za ubytování v DM (dostupnost na webových stránkách, podstatné informace byly uvedeny 

ve sdělení o přijetí do DM). Jsem si vědom/a případných následků plynoucích z neuhrazení 

záloh na ubytování, případně stravování v daném termínu. 

3) Seznámil/a jsem se s vnitřním řádem DM, beru jej na vědomí a jsem si vědom/a svých práv 

a povinností.  

Prohlašuji, že jsem seznámen s postupem v případě, že bude můj syn pod vlivem alkoholu nebo 

OPL. 

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu nebo OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

V případě, že žák není schopen pokračovat v pobytu na DM nebo není schopný dbát pokynů 

zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu na DM. 

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů, případně kontaktuje policii ČR. 

 

4) Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu mého 

dítěte. Se zdravotním postižením svého dítěte, jeho vážnějšími zdravotními problémy nebo 

omezením v činnosti jsem DM písemně seznámil/a. 



5) Jsem si vědom/a toho, že mé dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu v DM anebo 

i jiných činnostech s ubytováním souvisejícími. Vzniklou škodu uhradím na základě 

předložených dokladů. 

6) Beru na vědomí, že ubytovací prostory DM jsou též používány k ubytovacím účelům pro jiné 

osoby a to jen v době mimoškolního vyučování (pátek, sobota, neděle nebo prázdniny). 

7) Souhlasím s použitím audio-video záznamů, včetně fotografií mého dítěte, v průběhu trvání 

ubytování v DM (i po skončení studia). Jsem si vědom/a, že záznamy budou použity jako 

součást osobního spisu (školní matriky) nebo mohou sloužit k propagaci a dokumentaci 

činnosti DM. Současně souhlasím s tím, že DM může použít práce mého dítěte (výtvarné, 

písemné, digitální apod.), a to vždy s uvedením autora práce. 

Tento souhlas s použitím audio-video záznamů a prací mého dítěte slouží pro účely: 

a) Prezentace činnosti DM na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky, jiné 

prezentace a výstavy). 

b) Vedení dokumentace o žákovi (osobní spis) a jeho prezentace v historii jeho pobytu v DM 

(záznamy mohou být obsaženy, jako archiválie, včetně uložení v databázi DM v digitální 

formě). 

c) Reprezentace žáka a jeho prací v rámci domovních aktivit (výstava, aktuální výzdoba DM 

apod.). 

 

 

 

Prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem své dítě seznámil/a 

a poučil/a ho. 

Souhlasím, aby běžná korespondence byla zasílána na můj e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Případně doručovací adresu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dne:…………………………Podpis zákonného zástupce……………………………………………………. 


