
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, p. o., Krnov 
Revoluční 92 
794 01   Krnov 
 
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce 
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, příjmení) 

narozen/a dne:  .......................................................................................................................  
bytem:  .......................................................................................................................  
jako zákonný zástupce své dcery/syna 
(jméno, příjmení):  .......................................................................................................................  
 
ubytované/ho v DM SOŠ DCR Krnov, Revoluční č. 92, p. o (dále jen DM). 
 
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. Jsem si 

vědom/a, že moje dítě tráví tuto dobu mimo domov mládeže (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 DM SOŠ DCR Krnov (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 mého dítěte z DM 
v průběhu pracovního týdne musím informovat o jeho odjezdu. 

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) Dávám svůj souhlas k tomu, aby domov mládeže zpracovával osobní údaje mého dítěte za účelem 
organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje v souladu s ustanovením 
§ 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů též zpřístupnění osobních údajů žáka 
organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných školským zařízením v souladu se 
vzdělávacím programem. 

2) Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami obsaženými ve Směrnici o úplatě za ubytování 
v DM a internátu (dostupná na webových stránkách, podstatné informace jsou uvedeny ve sdělení 
o přijetí do DM). Jsem si vědom/a případných následků plynoucích z neuhrazení záloh na ubytování, příp. 
stravování v daném termínu. 

3) Seznámil/a jsem se s Vnitřním řádem DM SOŠ DCR Krnov, beru jej na vědomí a jsem si vědom/a 
svých práv a povinností. 

4) Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte. Se 
zdravotním postižením svého dítěte, jeho zdravotními problémy nebo omezením v činnosti jsem DM 
písemně seznámil/a. Mé dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou a ani nám nebyl ze 
strany hygienika nařízen zvýšený dohled či karanténa. Jedná se o dobu předcházejících 14 dnů. 
Pokud Vaše dítě má nějaké postižení, tak je nutné o tom informovat DM (první možnost jste měl/a 
v přihlášce k ubytování). Rovněž informace o zdravotních problémech či omezení v některé činnosti, těžší 
alergie ap. jsou nezbytná pro zdravotně klidný pobyt v DM. 

5) 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. 



6) Souhlasím - nesouhlasím1 s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování mého dítěte, 
v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), případně s jejich 
umístěním na webových stránkách nebo ve 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.  
Současně souhlasím - nesouhlasím1 s tím, že DM může použít práce (výtvarné, písemné apod.) mého 
dítěte po dobu jeho ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uvedením autora 
práce.  

Tento souhlas slouží pro účely:  
a) reprezentace žáka/žákyně v rámci domovních aktivit (aktuální výzdoba, výstava apod.),  
b) prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky), 
c) vedení dokumentace o činnosti domova mládeže a prezentace žáka/žákyně v jeho historii 

(archiválie). 
Jsem si vědom/a, že tento souhlas můžu kdykoliv v průběhu ubytování mého dítěte odvolat úplně, nebo 
jen ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou. 

7) Souhlasím - nesouhlasím1 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 a jiná sdělení). 
Nepatří sem kázeňská opatření s právními důsledky a udělení důtky ředitele nebo jiné závažné informace 
a pokyny.  
Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o prospěchu mého dítěte ve 
škole.  

Odůvodnění: Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, lze považovat školní prospěch 
za citlivý osobní údaj. Rozumíme však požadavku většiny rodičů, aby vychovatel sledoval a ovlivňoval 
školní úspěšnost jejich dítěte. Váš souhlas nám umožní přístup zejména ke známkám v pololetí, příp. 
k průběžným informacím o prospěchu poskytnutých učiteli v průběhu školního roku. 

8) 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 závazky vyjádřené jeho 
jménem zákonným zástupcem obsažené v tomto souhlasném prohlášení do té doby, dokud jako zletilý 
nepožádá DM o změnu vyplněním nového prohlášení. 

 
V ……………..…………………………. dne ……………..…………………………. 
  
Byl jsem seznámen s obsahem Souhlasného prohlášení.    
 
……………..………………………….                                                          .......................................................  
podpis ubytovaného                                                                               podpis zákonného zástupce 
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