
 

 

Souhlasné prohlášení zletilého žáka 

 

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

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění a v souladu s Nařízením Rady Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(GDPR). 

 

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení žáka): ………………………………………………… 

ubytovaný/á v DM SLŠ Žlutice, příspěvkové organizace, Žižkov 345, 364 52 Žlutice 

 

I. vydávám toto souhlasné prohlášení: 

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

zákon, právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také moji 

rodiče, popřípadě osoby, které vůči mně plní vyživovací povinnost.  

Rodiče mají právo a možnost vyžádat si kdykoliv informace o způsobu života jejich 

dítěte, jeho chování a účasti na vzdělávacím programu v DM; dále na informace 

o přítomnosti - nepřítomnosti v DM, zdravotním stavu, ale i o organizaci života v DM 

(vnitřní řád), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a další ve smyslu znění zákona. 

2. Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o mém 

prospěchu ve škole. 

3. Dále jsem si vědom/a, že domov mládeže zpracovává mé osobní údaje za účelem 

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

osobních údajů je prováděno v souladu s 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. 

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

a beru je na vědomí a jsem si vědom/a svých práv a povinností. 

5. Jsem si vědom/a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu a výchově 

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

http://www.slszlutice.cz/


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

způsobení škody na majetku DM nezjištěným viníkem jsem povinen/povinna podílet 

se na úhradě. Dále beru na vědomí, že z důvodu prevence ochrany majetku a 

vandalismu a jako oprávněný zájem organizace je budova monitorována kamerovým 

systémem. 

6. 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. 

7. Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o mém zdravotním 

stavu. 

8. Seznámil/a jsem se 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. Rodičům, popřípadě osobám, které 

vůči mně plní vyživovací povinnost, jsem zprostředkoval/a informace o platebních 

podmínkách. 

9. 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. 

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

Zde uveďte čitelně doručovací adresu: 

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

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

poštovním stykem. 

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

 

Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto souhlasného prohlášení. 

 

 

Dne: …………………………       Podpis zletilého žáka: …....................................................... 

 

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

 

___________________________ 

1  Nehodící se škrtněte 


