
 
 

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

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 
Já, níže podepsaný/á  
 

Jméno a příjmení: 
 

 

Trvale bytem: 
 

 

Kontaktní údaje: 
 

 

 
jako zákonný zástupce žáka (jméno a příjmení):  
 
…………………………………………........................................................................................................ 
 
ubytované/ho v Domově mládeže (dále jen DM) Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, 
Děčín VI, příspěvkové organizace, který se nachází na adrese DěčínVI – Želenice,  Krásnostudenecká 
595/31, uděluji dítěti, které zastupuji, a které dosud nenabylo zletilosti a tudíž plné svéprávnosti 

 
souhlas k tomuto právnímu jednání ve shodě se zvyklostmi soukromého života. 

 
1. Může v době docházky do školy, osobního volna a vycházek opustit areál DM.  Jsem si 

vědom/a, že mnou zastupované 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 rovněž vědom/a, 
že je mým právem omezit ho v uplatňování práv vyplývajících z Vnitřního řádu DM (např. 
omezením vycházek). 

 
2. Souhlasím, že mnou zastupované dítě zvládne přesun do místa trvalého bydliště pomocí 

MHD a prostředků veřejné dopravy samo a na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/a, že v této 
době za něho DM nenese právní odpovědnost.  

 
3. Respektuji požadavek DM, že v případě mimořádného odjezdu mého dítěte z DM v průběhu 

pracovního týdne musím DM požádat včas o jeho uvolnění k odjezdu. 
 

4. Potvrzuji, že mnou zastupované nezletilé dítě je schopno v mezích souhlasu samo ve výše 
uvedených věcech právně jednat. Jako zákonný zástupce tedy prohlašuji, že právní jednání, 
ke kterému jsem mnou zastupovanou nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, 
mravní a volní vyspělosti. 

 
Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení: 
 

1. Souhlasím, aby DM zpracovával osobní údaje mnou zastupovaného dítěte za účelem 
organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu s 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 – tzv. GDPR též 
zpřístupnění osobních údajů žáka organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných 
školským zařízením v souladu se vzdělávacím programem. 

 
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Kubíček, MBA               
       (externí firma 2Kconsulting s.r.o.) 
       kubicek.dpo@2kconsulting.cz                                                
       +420 585 155 100 
 



2. Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami obsaženými ve Směrnici o úplatě za 
ubytování v DM. Jsem si vědom/a případných následků plynoucích z neuhrazení záloh na 
ubytování.  

 
3. Seznámil/-a jsem se s Vnitřním řádem DM, beru jej na vědomí a jsem si vědom/-a svých práv 

a povinností. Povinnost podrobit se zkoušce v případě důvodného podezření z požití alkoholu 
a jiných návykových látek je obsažena ve Vnitřním řádu DM a je to jedna z podmínek 
ubytování. 

 
4. Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu mnou 

zastupovaného dítěte. S případným zdravotním omezením svého dítěte nebo omezením 
v některých aktivitách jsem DM písemně seznámil/a. 

 
5. Jsem si vědom/a  toho, že mnou zastupované dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí svou 

nedbalostí nebo záměrně při pobytu a výchově v DM nebo při jiných činnostech s ubytováním 
souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1. 

 

6. Souhlasím - nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s tím, aby běžná korespondence z DM mi 

byla zasílána e-mailem na tuto e-mailovou 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. 
 
 

7. 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 automaticky závazky 
vyjádřené jeho jménem zákonným zástupcem a obsažené v tomto souhlasném prohlášení do té doby, 
dokud jako zletilý nepožádá DM o změnu vyplněním nového prohlášení. 
 
 
V……………………………………… dne…………………………………………. 
 
 
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………… 
 
Podpis žáka:………………………………………………………………………….  


