DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PRAHA 6, STUDENTSKÁ 10
Souhlasné prohlášení zletilého studenta
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 podepsaná/ý (jméno, příjmení):
……………………………………………………….……………………………………
datum narození: …………………………… bytem: ......................................................
……………………………………………………………………………………………
ubytovaný/-á v ve školském zařízení Domova mládeže a školní jídelny, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10,
tímto vydávám toto souhlasné prohlášení:
1) Jsem si vědom/a, že v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, právo na informace o
průběhu a výsledcích vzdělávání mají ty osoby (rodiče, zákonní zástupci), které vůči mně mají vyživovací
povinnost.
Rodiče, případně osoby plnící vyživovací povinnost mají právo a možnost si kdykoliv vyžádat informace o mém
způsobu života, chování a účasti na vzdělávacím programu v DM; dále mají právo na informace o mé 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 školského zákona.
2) Prohlašuji, že jsem těmto osobám zprostředkoval/a informace o platebních podmínkách.
3) Souhlasím s cenami služeb, platebními podmínkami a následky plynoucími z neuhrazení záloh za ubytování,
příp. stravování v daném termínu, obsažených v Pokynech k platbám (viz. www.dmstudentska.cz/dokumenty/pokyny
k platbám).
4) Souhlasím, že se jako ubytovaný student v DM budu stravovat ve školní jídelně DM.
5) Souhlasím, aby DM zpracovával mé osobní údaje 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 studenta organizátorům soutěží a pobytových akcí studentů pořádaných školským
zařízením v souladu se vzdělávacím programem.
6) Prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s Vnitřním řádem DM, beru jej plně na vědomí a jsem si vědom/-a svých práv
a povinností z něho plynoucích.
7) Plně souhlasím s povinností podrobit se dechové zkoušce u podezření z požití alkoholu a jiných návykových látek
(součást ustanovení Vnitřního řádu a podmínek ubytování na DM). Beru na vědomí, že odmítnutí dechové zkoušky je
posuzováno stejně, jako kdyby byl/a pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
8) 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.
9) Jsem si vědom/a toho, že plně odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu a výchově v DM nebo jiných
činnostech s ubytováním souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.
10) Souhlasím s použitím fotografií v DM jako součástí osobního spisu (školní matriky), průkazky ubytovaného
studenta a evidence databáze ubytovaných studentů.
11) Souhlasím - nesouhlasím1 s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování na akcích pořádaných DM,
případně s jejich umístěním na webových stránkách DM nebo ve vnitřních prostorách DM, jakož i s umístěním těchto
záznamů v digitální formě v databázi DM.
12) Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby DM použil mé práce (výtvarné, písemné apod.) po celou dobu mého
ubytování v DM i po ukončení ubytování, a to vždy s uvedením mého jména jako autora práce.
Souhlas v bodě 11 a 12 slouží pro účely:
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reprezentace studenta v rámci aktivit DM (výzdoba, výstava apod.),
prezentace činnosti DM na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky),
vedení dokumentace o činnosti DM a prezentace studenta v jeho historii (archiválie),
prodeje díla studenta vytvořeného a věnovaného za účelem dobročinným.
13) Souhlasím, aby běžná korespondence z DM byla zasílána elektronickou formou na email/y:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Běžnou korespondencí se rozumí např.: hodnocení výchovy a chování studenta 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.)
14) Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o mém školním prospěchu
(vysvědčení, studijní průkaz, aj.).
15) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi body tohoto prohlášení, a s ustanovením Vnitřního řádu DM.
16) Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu v průběhu ubytování odvolat úplně nebo jen ve vztahu ke konkrétnímu
bodu prohlášení, a to prokazatelnou (písemnou) formou.
a)
b)
c)
d)

V……………………… Dne: ……………
Podpis zletilé/ho studentky/a ………………………………………………
___________________________
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Nehodící se škrtněte
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