
                                                 Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, Domov mládeže 
___________________________________________________________________________
   

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ - zákonného zástupce 
                                                            - zletilého žáka 
 

V návaznosti na rozhodnutí vydané ředitelem školy o umístění žáka ve školském 
zařízení,kterým je Domov mládeže při Střední škole v Horažďovicích, Blatenská 313, 

 
já, níže podepsaný zákonný zástupce/zletilý žák: 

Jméno, příjmení, adresa: 
 
 

 
ubytovaného nezletilého žáka/ žákyně (dále jen žák): 

Jméno, příjmení: 
 
 

 
I. uděluji souhlas nezletilému/zletilý žák k níže uvedenému jednání: 

(ve smyslu § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti zákona č. 561/2004 Sb.,  
školský zákon, v platném znění) 

1. Žák může zcela samostatně a na vlastní odpovědnost docházet do školy i do místa 
výkonu školní praxe. Místo výkonu školní praxe se může nacházet i mimo katastrální 
území města Horažďovice.  

2. Žák může samostatně a na vlastní odpovědnost v době osobního volna za účelem 
sportu, procházky či nákupu, opustit prostor domova mládeže a pohybovat se ve 
městě Horažďovice. Pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a s vědomím 
vychovatele může opustit území města. 

3. Žák přijíždí a odjíždí do a z domova mládeže samostatně a na vlastní odpovědnost, 
v době stanovené vnitřním řádem. 

4. Žák může samostatně a na vlastní odpovědnost v průběhu týdne opustit domov 
mládeže pouze v případě, že k tomuto opuštění udělí zákonný zástupce písemně 
souhlas formou e-mailové komunikace nebo SMS zprávy. Jedná se zpravidla o 
případy mimořádného odjezdu žáka v průběhu týdne (rodinné důvody, návštěva 
lékaře v místě bydliště, návštěva kroužku zájmové činnosti mimo město Horažďovice 
apod.). Zdroj informace odesílatele se ověřuje podle kontaktů zákonného zástupce 
uvedených v přihlášce k ubytování. 

5. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., §č, odstavec 8 o školním stravování mám – nemám 
(nehodící se škrtněte) zájem o druhou večeři. 

            Souhlasím se stravováním a odebíráním stravy ve školní jídelně. 
 



6. Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami (podstatné informace jsou 

uvedeny v Informacích ubytovaným žákům a zákonným zástupcům). Jsem si vědom 

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

termínu. 

7. Souhlasím s tím, aby domov mládeže zpracovával osobní údaje žáka ve smyslu zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v případě aktivity žáka při organizaci zájmového 
vzdělávání organizovaném domovem mládeže ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 
 

II. beru na vědomí uvedené skutečnosti 
1.  V případě, že žák úmyslně nebo z vědomé nedbalosti způsobí na majetku domova 

mládeže či ubytovaných žáků škodu, postupuje se dle příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Domov mládeže poskytuje mechanické prostředky (zámky, klíče) k uzamčení věcí 
osobního charakteru (cenností, dokladů či finanční hotovosti). Domov mládeže 
nenese odpovědnost za jejich využití a za dohled nad uložením převzatých klíčů. 
(Z tohoto důvodu doporučujeme zákonným zástupcům/žákům zvážit nutnost a 
nezbytnost jednotlivých přivážených věcí). 

3. Žák může v domově mládeže připojovat k elektrické síti elektrické přístroje v osobním 
vlastnictví, které mají platnou revizi na daný školní rok - zakládá se do osobního listu 
žáka. V domově mládeže jsou povoleny pouze elektropřístroje k úpravě účesu, vousů, 
notebook s nabíječkou, mobilní telefon s nabíječkou. Žák plně odpovídá za 
bezpečnou manipulaci s přístroji v plném rozsahu, a to i v případě zapůjčení takového 
přístroje třetí osobě. 

 
III. prohlašuji: 

1. Ve smyslu §22, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, budu v případě potřeby 
informovat domov mládeže o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
dítěte/žáka nebo jiných závažných skutečnostech. 

2. Ve 14ti kalendářních dnech před nástupem k ubytování do domova mládeže nepřišel 
žák/jsem do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy, ani nebylo nařízeno karanténní opatření.  
Žák je/jsem schopen pobytu v domově mládeže. 

3. Vychovatelům uděluji souhlas k přístupu k informacím o chování a školním 
prospěchu žáka proto, aby mohl pozitivně ovlivňovat školní úspěšnost žáka. 

4. S obsahem mého souhlasu je ubytovaný žák/jsem srozuměn. 
5. Seznámil/a jsem se a souhlasím s vnitřním řádem domova mládeže zde. 

 
 
 

Odevzdejte vyplněné v den ubytování v domově mládeže. 
 
 
V ……………………………………. dne ……………………………….…. 
 
Podpis zákonného zástupce …………………………………….… 

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

