
                                             

DOMOV MLÁDEŽE

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaná/ý (jméno, příjmení) zákonný zástupce: 

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

ubytovaného nezletilého žáka (jméno, příjmení):    ……………………………………………………………………………..…

ve školském zařízení domova mládeže (dále jen DM), Střední školy v Horažďovicích, Blatenská 313,

vydávám toto souhlasné prohlášení:

Uděluji svému dítěti/svěřenci  (dále jen žák), které nenabylo plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi
soukromého života, souhlas k tomuto právnímu jednání:

a) Žák může v době docházky ze školy a do školy,  v osobním volnu dle činností dne DM a v  době
vycházek stanovených DM opustit areál DM.

b) Jsem si plně vědom, že ubytovaný tráví tuto dobu mimo DM a DM tedy nenese žádnou právní
odpovědnost za ubytovaného v době vycházky nebo  v rámci osobního volna dle týdenního plánu a
denního režimu, z a do školy. Mezi základní povinnosti ubytovaných zletilých a zákonných zástupců
nezletilých ubytovaných je: informovat domov mládeže v případě mimořádného odjezdu žáka z DM
v průběhu pracovního týdne a omluvit jeho nepřítomnost v DM písemně – SMS, emailem.

c) Plně respektuji  a souhlasím, že v případě mimořádného odjezdu žáka během pracovního týdne
požádám o jeho uvolnění prokazatelným způsobem (SMS, emailem).

d) Souhlasím,  aby  DM  zpracovával  osobní  údaje  žáka  včetně  fotografie  za  účelem  organizace
zájmového vzdělávání a vedení osobního spisu. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu
s ustanovením  § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů též zpřístupnění
osobních údajů žáka organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných školským zařízením
v souladu se vzdělávacím programem.

e) Souhlasím s tím, aby se žák stravoval ve školní jídelně DM a odebíral stravu.
f) Podle Vyhlášky 107/2005 Sb., § 4, odstavec 8 o školním stravování  mám – nemám (nehodící se

škrtněte) zájem o druhou večeři v domově mládeže ve školním roce 2020/2021.
g) Souhlasím  s  cenami  služeb  a  platebními  podmínkami  (podstatné  informace  byly  uvedeny

v Informacích  ubytovaným  žákům  a  jejich  zákonným  zástupcům).  Jsem  si  vědom  případných
následků plynoucích z neuhrazení platby za ubytování a stravu v daném termínu.



h) Prohlašuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem DM (na webových stránkách školy), beru jej plně
na vědomí a jsem si vědom svých práv a povinností z něho plynoucích.

i) Prohlašuji,  že jsem DM nezatajil  žádné důležité informace o zdravotním stavu svého dítěte (jak
fyzickém tak psychickém).  S případným zdravotním postižením žáka,  jeho zdravotními  problémy
nebo omezeními jsem DM písemně seznámil v přihlášce k ubytování v DM. Nezatajil jsem žádné
důležité informace týkající se chování a výchovných problémů žáka.

j) Jsem si vědom toho, že ubytovaný žák odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu a výchově
v DM nebo při činnostech s ubytováním souvisejících, a to v souladu se zákonem č.262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 391 odst. 1.

k) Souhlasím s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování žáka na akcích pořádaných DM,
případně s jejich umístěním na webových stránkách DM nebo ve vnitřních prostorách DM, jakož
i umístěním těchto záznamů v digitální formě v databázi DM.

l) Souhlasím, aby běžná korespondence z DM byla zasílána e-mailem na adresu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Běžnou korespondencí  se rozumí např.:  hodnocení výchovy a chování  žáka nebo jiné informace
o jeho chování,  informace o  změnách v organizaci  DM, vzkazy,  dotazy,  popř.  vyúčtování  plateb
a jiná sdělení. Nepatří sem kázeňská opatření s právními důsledky a udělení důtky ředitele nebo jiné
závažné informace a pokyny. 

m) Souhlasím s tím, aby vychovatel  měl  přístup k informacím o chování  a  školním prospěchu žáka
a mohl tak ovlivňovat školní úspěšnost žáka.

n) Prohlašuji, že s obsahem tohoto dokumentu byl ubytovaný žák seznámen.
o) V případě dosažení plnoletosti žákem v průběhu školního roku přebírá žák závazky vyjádřené jeho

jménem zákonným zástupcem obsažené v tomto souhlasném prohlášení do té doby, dokud jako
zletilý nepožádá DM o změnu vyplněním nového prohlášení.

V:   …………………………………………….     Dne:   …………………………………… 2020

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

Odevzdejte vyplněné v den ubytování v DM.




