Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce ubytovaného žáka
dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(předejte v den nástupu k ubytování)
Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): .....................................................................................
bytem: ...........................................................................................................................................
jako zákonný zástupce své dcery / svého syna (jméno): ..............................................................
ubytované/-ho v domově mládeže /DM/ SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník,
Dukelská 1240
I. Uděluji svému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi
soukromého života souhlas k tomuto právnímu jednání:
1) Může v době docházky do školy, osobního volna a vycházek opustit areál DM. Jsem si
vědom, že dcera/syn tráví tuto dobu mimo DM na vlastní nebezpečí a jsem si vědom, že
v této době za ni/něj DM nenese právní odpovědnost.
2) Jsem si vědom, že dcera/syn přesun do místa trvalého bydliště pomocí MHD a prostředků
veřejné dopravy zvládne sama/sám a na vlastní nebezpečí a jsem si vědom, že v této době
za něj DM nenese právní odpovědnost.
3) Přebírám zodpovědnost za dceru/syna při mimořádném odchodu z DM (návštěva lékaře,
kulturní či jiná společenská akce, nečekaný odjezd domů atd.). Respektuji požadavek DM,
že v případě mimořádného odjezdu syna/dcery z DM v průběhu pracovního týdne musím
domov požádat o uvolnění k odjezdu.
II. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení:
1) Seznámil jsem se s Vnitřním řádem DM, beru jej na vědomí a jsem si vědom svých práv
a povinností.
2) Dávám svůj souhlas k tomu, aby v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. „o ochraně
osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, DM spravoval a uchovával po celou dobu
pobytu dcery/syna v domově mládeže mnou poskytnuté osobní údaje obsažené
v přihlášce k ubytování, popř. dalších mnou poskytnutých souborech, a to pro účely účasti
na volnočasových akcích organizovaných ubytovacím zařízením. Beru na vědomí, že
údaje budou uchovávány a využívány pouze pro uvedené potřeby. Jsem si vědom, že
poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
3) Souhlasím s orientačním testováním přítomnosti návykových látek v organismu,
existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky.

4) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte.
5) Jsem si vědom toho, že dcera/syn odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu v DM
anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejících, a to v souladu se zákonem. 262/2006
Sb., zákoník práce, §391 odst. 1.
6) Souhlasím – nesouhlasím* s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování mého
dítěte, v průběhu trvání ubytování v DM jako součásti osobního spisu, příp. s jejich
umístěním na webových stánkách nebo vnitřních prostorách domova, jakož i s umístěním
těchto záznamů v digitální formě v databázi DM, a to po celou dobu trvání ubytování a též
po jeho ukončení.
Jsem si vědom, že svůj souhlas můžu kdykoliv v průběhu ubytování mého dítěte odvolat
(prokazatelnou, nejlépe písemnou formou).
7) Souhlasím – nesouhlasím* s tím, aby běžná korespondence z DM byla zasílána
e-mailem.
V případě souhlasu zde uveďte čitelně doručovací adresu………………………………….
Běžnou korespondencí se rozumí např.: hodnocení výchovy a chování žáka a jiné informace o jeho chování,
informace o změnách v organizaci DM, vzkazy, dotazy a jiná sdělení. Nepatří sem udělení důtky ředitele,
kázeňská opatření s právními důsledky nebo jiné závažné informace a pokyny.

8) Souhlasím – nesouhlasím* se sportováním dcery/syna v osobním volnu bez
pedagogického dozoru. Beru na vědomí, že úraz, který se dítěti stane v době osobního
volna a nevznikne v souvislosti s výchovnou činností DM nelze považovat za školní úraz.
Z tohoto důvodu nedochází k právní povinnosti na straně školy jako pojištěného a za takto
vzniklou škodu DM nezodpovídá a neposkytuje náhradu škody.
Vypište sportovní aktivity, kterým se dcera/syn věnují:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9) Tímto vyjadřuji souhlas se skutečností, že pokud jsem v části II u bodů 6,7 a 8 nezvolil ze
dvou možností „ souhlasím – nesouhlasím“, tak platí souhlasné stanovisko.
10) Prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem své dítě seznámil a poučil ho.
V případě dosažení plnoletosti žáka v průběhu školního roku přebírá žák závazky vyjádřené jeho jménem
zákonným zástupcem obsažené v tomto prohlášení do té doby, pokud jako zletilý nepožádá DM o změnu
vyplněním nového prohlášení.

Dne:………………………
* nehodící se škrtněte

Podpis zákonného zástupce:………………………

