
                                                       Blatenská 313, 341 01 Horažďovice 

Domov mládeže 

 
 

Souhlasné prohlášení zletilého žáka 

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 podepsaný/á (jméno, příjmení): …………………………………………………………………………………. 

ubytovaný/á ve školském zařízení domova mládeže (dále jen DM), Střední školy v 

Horažďovicích 

vydávám toto souhlasné prohlášení: 

a) Jsem si vědom/a, že v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělání mají ty osoby (rodiče, zákonní 

zástupci), které vůči mně mají vyživovací povinnost (dále jen rodiče). 

b) Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami (podstatné informace byly 

uvedeny v informacích ubytovaným a jejich zákonným zástupcům). Jsem si vědom 

případných následků plynoucích z neuhrazení platby za ubytování a stravu v daném 

termínu. 

c) Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcům zprostředkoval/a informace o platebních 

podmínkách. 

d) Souhlasím, že se jako ubytovaný žák v DM budu stravovat ve školní jídelně. 

e) Podle Vyhlášky 107/2005 Sb., § 4, odstavec 8 o školním stravování mám – nemám 

(nehodící se škrtněte) zájem o druhou večeři. 

f) Souhlasím, aby DM zpracovával mé osobní údaje včetně fotografie za účelem 

organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu 

s ustanovením § 4, písm. e) zákona číslo 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 DM. 

g) Prohlašuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem DM zde, beru jej plně na vědomí a 

jsem si vědom svých práv a povinností z něho plynoucích. 

h) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/a žádné důležité informace o svém zdravotním stavu 

(jak fyzického tak psychického). S případným zdravotním postižením, zdravotními 

problémy nebo omezeními jsem DM písemně seznámil v přihlášce do DM. 

i) Souhlasím s provedením dechové zkoušky případně testu na přítomnost alkoholu nebo 

návykových látek v případě důvodného podezření z jejich požití, Policií ČR. 

j) Jsem si vědom/a toho, že plně odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu  a 

výchově v DM nebo jiných činností s ubytováním související, a to v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1. 

https://sskola.horazdovice.cz/skolni-dokumenty/


k) Souhlasím s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování na akcích 

pořádaných DM, případně s jejich umístěním na webových stránkách a sociálních sítích 

školy 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 mém chování a školním 

prospěchu a mohl tak ovlivňovat moji školní úspěšnost. 

n) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi body tohoto prohlášení, a s ustanovením 

vnitřního řádu DM. 

o) Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu v průběhu ubytování odvolat úplně nebo ve 

vztahu ke konkrétnímu bodu prohlášení, a to prokazatelnou (písemnou) formou.  

 

 

 

 

 

 

V……………………………………………………. dne ……………………………………  

 

 

Podpis zletilé/ho žákyně/žáka ……….……………………………………….….. 

 

 

Odevzdejte vyplněné v den ubytování v DM. 

 


