
 

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce 

 

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) 

                                                                                         (Předejte v den nástupu k ubytování) 

 

Já, níže podepsaný/á 

(jméno, příjmení): ……………………………………………………………………. 

 

narozen/a dne: ………………………………………………………………………... 

 

bytem: ………………………………………………………………………………… 

 

jako zákonný zástupce (jméno žáka/žákyně, dále též dítě): 

 

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

 

ubytované/ho v DM SLŠ Žlutice, příspěvkové organizace, Žižkov 345, 364 52 Žlutice 

 

I. Uděluji svému dítěti souhlas k tomuto právnímu jednání: 

1. Může v době osobního volna a vycházek opustit areál domova mládeže. Jsem si 

vědom/a, že moje dítě tráví tuto dobu mimo domov mládeže (dále DM) na vlastní 

nebezpečí a jsem si vědom/a, že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost. 

Dále jsem si vědom/a, že je mým právem omezit ho v uplatňování práv vyplývajících z 

Vnitřního řádu DM (např. omezením vycházek). 

2. Může, dle uvážení vychovatele a po telefonické domluvě se zákonným zástupcem, 

navštívit lékaře v místě školy. Nejde-li o akutní zdravotní stav a lékařem je mu 

předepsána domácí léčba, odjíždí domů. 



3. Jsem si vědom/a, že moje dítě k přesunu do místa trvalého bydliště využívá prostředků 

veřejné dopravy 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 mého dítěte z DM v průběhu pracovního týdne musím domov požádat o jeho 

uvolnění k odjezdu (písemně, ve výjimečných případech telefonicky). 

4. Jsem si vědom/a, že pokud DM nemůže zajistit dostatečný dohled nad zdravotním 

stavem dítěte, které není v ohrožení života (nemoc, žák je pod vlivem alkoholu nebo 

návykové látky), je mou povinností zajistit jeho umístění mimo DM. 

 

II. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení: 

1. Jsem si vědom/a, že domov mládeže zpracovává osobní údaje mého dítěte za účelem 

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

zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů je prováděno v souladu 

s ustanovením § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle 

GDPR. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě žádosti 

podané správci osobních údajů (ředitelce) i povinnosti aktualizovat údaje uvedené v 

přihlášce k ubytování v případě jejich změny. 

2. Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami obsaženými v Organizaci 

ubytování a stravovaní v DM na školní rok (dostupná na webových stránkách školy). 

Jsem si vědom/a případných následků plynoucích z neuhrazení záloh na ubytování, příp. 

stravování v daném termínu. 

3. Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, že zařízení v rozsahu služeb školního stravování 

(Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování) neposkytuje odpolední svačinu. 

Finanční limit na ni je přesunut na II. večeři. 

4. Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem DM a jeho přílohami (www.slszlutice.cz), 

beru jej na vědomí a jsem si vědom/a svých práv a povinností. Beru na vědomí, že z 

důvodu prevence ochrany majetku a vandalismu a jako oprávněný zájem organizace je 

budova monitorována kamerovým systémem. 

5. Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu 

mého dítěte. S jeho zdravotními problémy nebo omezením v činnosti jsem DM písemně 

seznámil/a. 

Informace o zdravotních problémech či omezení v některé činnosti, těžší alergie apod., 

jsou nezbytné pro zdravotně bezpečný pobyt v DM. 

http://www.slszlutice.cz/


6. Jsem si vědom/a toho, že mé dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu 

a výchově v DM anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejících, a to v souladu 

se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1. Dále jsem si vědom/a, že 

v případě způsobení škody na majetku DM nezjištěným viníkem je mé dítě povinno 

podílet se na úhradě. 

7. Jsem si vědom/a, že používání vlastního elektrospotřebiče je podmíněno doložením 

vlastního protokolu o revizi dle ČSN 331610, nebo bude revize zprostředkována 

domovem mládeže a provedena kompetentní osobou v DM (první týden v září) za 

poplatek 50,- Kč za spotřebič. 

8. Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby běžná korespondence byla zasílána e-mailem. 

Zde uveďte čitelně doručovací 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 a jiná 

sdělení. Nepatří sem kázeňská opatření s právními důsledky nebo jiné závažné 

informace a pokyny. 

Oficiální sdělení budou posílána pomocí datové schránky (pokud ji vlastníte) nebo 

poštovním stykem. 

Číslo datové schránky : ………………………………………………………………….. 

9. Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím 

o prospěchu mého dítěte ve škole. 

Svůj souhlas k systematickému sledování prospěchu můžete vyjádřit například tak, že 

vychovateli Vašeho dítěte sdělíte přístupové údaje do informačního systému školy. 

Odůvodnění: podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, lze považovat 

školní prospěch za citlivý osobní údaj. Rozumíme však požadavku většiny rodičů, aby 

vychovatel sledoval a ovlivňoval školní úspěšnost jejich dítěte. Váš souhlas nám umožní 

přístup zejména ke známkám v pololetí, příp. k průběžným informacím o prospěchu 

poskytnutých učiteli v průběhu školního roku. 

III. Vydávám souhlasné prohlášení 

1. Souhlasím - nesouhlasím1 s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování 

mého dítěte, v průběhu trvání ubytování v DM. Jsem si vědom/a, že záznamy budou 

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

dokumentaci činnosti DM. 



2. Souhlasím - nesouhlasím1 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 domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové 

stránky, jiné prezentace a výstavy, facebook), 

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

DM (záznamy mohou být obsaženy v kronikách, jako archiválie, včetně uložení v data-

bázi DM v digitální formě), 

c) reprezentace žáka/žákyně a jeho prací v rámci domovních aktivit (výstava, aktuální 

výzdoba DM apod.). 

Tento souhlas se vztahuje na celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení, budou-

li záznamy vybrány k archivaci dle vnitřního předpisu DM (např. osobní spis žáka musí 

být archivován 10 let), nebo vhodně a účelně využívány k propagaci a dokumentování 

činnosti (kroniky, webové stránky apod.). 

Jsem si vědom/a, že tento souhlas můžu kdykoliv v průběhu ubytování mého dítěte 

odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou 

formou. 

3. Pokud jsem v části II. u bodu 3, 8, 9 a v části III. u bodu 1, 2 nezvolil/a ze dvou 

možností "souhlasím - nesouhlasím", platí nesouhlasné stanovisko. 

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

a poučil/a ho. 

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. 

 

 

 

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

 

Souhlasné prohlášení lze též zaslat do datové schránky. ID datové schránky: 7n3ub7t 

 

 

_________________________ 

1  V části II. u bodu 3, 8, 9 a v části III. u bodu 1, 2 zaškrtněte, s čím souhlasíte. 


