
                           

Souhlasné prohlášení zletilého žáka  
dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů                                                 
 
Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….…………………………………… 
 
datum narození ........................ bytem.......................................................................... PSČ.. ......... 
ubytovaný/-á v DM při SŠ prof. Z. Matějčka, příspěvkové organizace, 17. listopadu 1123/70 Ostrava 
Poruba 
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 mě plní vyživovací povinnost.    

Rodiče mají právo a možnost si kdykoliv vyžádat 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) Dávám svůj souhlas k tomu, aby domov mládeže zpracovával mé osobní údaje za účelem 
organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu s usta-
novením § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, též zpřístupnění osob-
ních údajů žáka organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných školským zařízením 
v souladu se vzdělávacím programem. 

3) Seznámil/-a jsem se s Vnitřním řádem DM a beru jej na vědomí. 

4) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/a žádné důležité informace o svém zdravotním stavu (jak 
fyzického tak psychického). S případným zdravotním postižením, zdravotními problémy nebo 
omezeními jsem DM písemně seznámil/a v přihlášce DM. 

5) Plně souhlasím s povinností podrobit se dechové zkoušce v případě důvodného podezření 
z požití alkoholu a jiných návykových látek. Odmítnutí dechové zkoušky je posuzováno stejně, 
jako kdyby byl/a pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

6) Jsem si vědom/-a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím 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. 

7) Souhlasím s použitím fotografií jako součástí osobního spisu, průkazky ubytovaného a evidence 
databáze ubytovaných žáků.  

8) Souhlasím 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 nebo jiné informace o jeho chování, 
informace o změnách v organizaci DM, vzkazy, dotazy, příp. vyúčtování plateb v pololetí a jiná sdělení). Nepatří sem 
kázeňská opatření s právními důsledky a udělení důtky ředitele nebo jiné závažné informace a pokyny 

9) Prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi body tohoto prohlášení a porozuměl jsem jim v plném 
rozsahu. 

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


