
 
 

Souhlasné prohlášení zletilého žáka 
 
dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.                                                

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

 

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

ubytovaný/á v Domově mládeže při Střední škole lodní dopravy a technických řemesel (dále jen DM), 
Krásnostudenecká 595/31, 405 02 Děčín VI - Želenice 

 
 

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. Zprostředkoval/a  jsem jim informace o platebních podmínkách obsažené ve 
sdělení o přijetí, resp. ve Směrnici o úplatě za ubytování v DM a v přihlášce na DM.   
 

* Rodiče a zákonní zástupci 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 DM zpracovával mé osobní údaje 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. 
 

3. Seznámil/a  jsem se s Vnitřním řádem DM, bezpečnostními a protipožárními opatřeními, beru je na 
vědomí a zavazuji se k jejich dodržování. 
 

4. Jsem si vědom/a, že odpovídám za škodu, kterou případně způsobím svou nedbalostí či úmyslně při 
pobytu a výchově v DM anebo i jiných činnostech s ubytováním souvisejících, a to plně v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1. 
 
 
 
 

V Děčíně dne:                                                 
 
Podpis zletilého žáka:       ___________________________ 
 


