
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce 
(Předejte až v den nástupu k ubytování)  

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, a v souladu s Nařízením Rady Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). 

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

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

ubytované/ho v DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 pod evidenčním číslem v matrice: …………….    

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 domova mládeže (DM). 

Jsem si vědom/a, že moje dítě tráví tuto dobu mimo DM na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/a, 

že v této době za něho DM nenese právní odpovědnost. Jsem si vědom/a, že je mým právem 

omezit ho v uplatňování práv vyplývajících z Vnitřního řádu DMIŠJ (např. omezením vycházek).  

2) Jsem si vědom/a, že moje dítě přesun do místa trvalého bydliště pomocí MHD a prostředků 

veřejné dopravy zvládne samo a 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 

žáka z DM v průběhu pracovního týdne musím požádat DM o jeho uvolnění k odjezdu (obvykle 

písemně nebo jinou prokazatelnou formou).  

Moje nezletilé dítě je schopno v mezích souhlasu samo ve výše uvedených věcech právně 

jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, k němuž jsem nezletilou osobu 

pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti.  

II. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení: 

1) Jsem si vědom/a toho, že domov mládeže zpracovává osobní údaje ubytovaného žáka                                   

a kontaktní údaje jeho zástupců1 za účelem vedení školní matriky dle § 28 odst. 1 a 3 zákona 

561/2005 Sb., školský zákon, popřípadě evidence ve školní jídelně (pouze na pracovišti Vocelova). 

Toto zpracování je prováděno v souladu s Nařízením EP a Rady EU a zákona č. 110/2019 Sb.,                          

o zpracování osobních údajů. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k těmto údajům na základě 

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

na přihlášce k ubytování v případě jejich změny. Dále beru na vědomí, že DM zpracovává mnou 

poskytnuté číslo účtu u peněžního ústavu za účelem úhrady školských služeb. 

2) Beru též na vědomí, že z důvodu prevence ochrany zdraví, majetku a vandalismu je oprávněným     

zájmem domova zpracovávat videozáznamy pořízené kamerovým systémem, který monitoruje 

především vstupní prostory a plášť budovy. Monitorované prostory jsou označeny a žáci budou 

poučeni po nástupu k ubytování. 

3) Seznámil/a jsem se s cenami služeb a platebními podmínkami obsaženými ve Směrnici o úplatě 

za ubytování v DM a internátu (dostupnost na webových stránkách, podstatné informace byly 

uvedeny v rozhodnutí o přijetí k ubytování). Jsem si vědom/a případných následků plynoucích           

                                                           
1 Rozsah zpracování, účel a způsob ochrany osobních údajů a další informace jsou na webových stránkách DMIŠJ, Ochrana 

osobních údajů. Vaše podněty k práci s osobními údaji v DM podávejte správci OÚ nebo pověřenci pro ochranu 
osobních údajů. Kontaktní údaje jsou tamtéž.   



z neuhrazení záloh na ubytování, příp. stravování v daném termínu. Dále beru na vědomí, že DM 

zpracovává mnou poskytnuté číslo účtu u peněžního ústavu výhradně za účelem úhrady školských 

služeb. 

4) Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem DMIŠJ, beru jej na vědomí a jsem si vědom/a svých práv              

a povinností. 

5) Souhlasím - nesouhlasím2 s tím, aby běžná korespondence z DMIŠJ byla zasílána e-mailem. 

V případě souhlasu zde uveďte čitelně doručovací adresu: …………………………………………………………. 

Běžnou korespondencí se rozumí např.: hodnocení výchovy a chování žáka, informace o změnách v organizaci DMIŠJ, 

upozornění na nedoplatky a jiná sdělení. Nepatří sem kázeňská opatření s právními důsledky a udělení důtky ředitele nebo jiné 

závažné informace a pokyny. 

6) Prohlašuji, že jsem se seznámil s činností poradenského pracoviště DMIŠJ na jeho webových 

stránkách. Jsem si vědom/a jaké cíle sleduje, jakým způsobem pracuje a jakým přínosem může 

pro mé dítě jeho činnost být. Seznámil jsem se se svými právy a povinnostmi. Na základě těchto 

informací: 

a) Souhlasím/nesouhlasím2, aby se můj syn/dcera účastnil/a skupinových aktivit včetně 

diagnostiky interpersonálních vztahů ve výchovné skupině, která slouží ke zjištění sociálního 

klimatu skupiny a je jedním z předpokladů pozitivní atmosféry ve školském zařízení. 

b) Souhlasím/nesouhlasím2, aby kvalifikovaný pracovník poradenského pracoviště poskytl 

mému dítěti úvodní poradenskou konzultaci, pokud ho dítě samo vyhledá, nebo mu poskytl 

podporu formou krizové intervence, pokud se ocitne v mimořádně náročné situaci. A to za 

předpokladu, že je to v zájmu dítěte a že budu informován/a pokud bude mít poradenská, 

diagnostická nebo terapeutická činnost trvalejší charakter. 

7) Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu mého 

dítěte3. Se zdravotním postižením mého dítěte, jeho vážnějšími zdravotními problémy nebo 

omezením v činnosti jsem DM písemně seznámil/a. 

8) 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 souvisejícími, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, § 391 odst. 1. 

Tímto prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem se seznámil/a, bod II 3) upřesnil    

a své dítě řádně poučil/a o účelu a obsahu prohlášení.4  
 

 

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

 

Souhlasné prohlášení lze též zaslat do datové schránky.  ID datové schránky: 49mybsp 

                                                           
2 Nehodící se škrtněte 
3 Součástí DMIŠJ je internát, v němž jsou umístěni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. tělesným či mentálním 
postižením, s poruchami chování nebo učení). Pokud Vaše dítě trpí některým z uvedených postižení, je Vaší povinností                   
o tom informovat DM. Pro bezpečný pobyt v DM je také důležitá informace o závažných zdravotních problémech                           
(např. těžší alergie, epilepsie, trvalé užívání léků včetně důvodu jejich užívání) či o omezeních v některých činnostech. 
4 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 pro zletilé žáky. 


