DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PRAHA 6, STUDENTSKÁ 10
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce
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 (jméno, příjmení):
……………………………………………………….……………………………………
narozená dne: …………………………… bytem:
……………………………………………………………………………………………
Já, níže podepsaný (jméno, příjmení):
……………………………………………………….……………………………………
narozený dne: …………………………… bytem:
……………………………………………………………………………………………
jako zákonný zástupce ubytované/ho nezletilé/ho studentky/a (jméno, příjmení):
………………………………………….............................………………………………
ve školském zařízení Domova mládeže a školní jídelny, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10,
vydávám toto souhlasné prohlášení:

I. Uděluji svému dítěti (dále jen žák), které nenabylo plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života
souhlas k tomuto právnímu jednání:

1) Žák může v době docházky ze školy a do školy, v osobním volnu dle činností dne DM a v době vycházek
stanovených DM opustit areál DM.
2) Jsem si plně vědom/a, že žák tráví tuto dobu mimo DM a DM tedy nenese žádnou právní odpovědnost za žáka
v době přesunu z místa bydliště do DM a naopak pomocí MHD a prostředků veřejné dopravy, v době docházky z a do
školy, v době vycházek stanovených DM, v době pobytu dítěte mimo DM v rámci osobního volna dle činností dne
DM.
3) Plně respektuji a souhlasím, že v případě mimořádného odjezdu žáka během pracovního týdne požádám o jeho
uvolnění prokazatelným způsobem (e-mailem) DM.
4) Jsem si vědom/a, že mám právo omezit žáka v uplatňování práv vyplývajících z Vnitřního řádu DM (omezení
vycházek aj.).
II. Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení:
1) Beru na vědomí, že žáci ubytovaní v domově mládeže se stravují ve školní jídelně domova mládeže.
2) Beru na vědomí ceny stravovacích a ubytovacích služeb a stanovené platební podmínky.
3) Jsem si vědom právních důsledků plynoucích z neuhrazení záloh za ubytování, příp. stravování v daném termínu
obsaženými v Pokynech o platbě za ubytování a stravu v DM (viz. www.dmstudentska.cz/dokumenty/pokyny
k platbám).
4) 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.
5) Beru na vědomí, že žák je povinen podrobit se dechové zkoušce v případě důvodného podezření z požití alkoholu
a jiných návykových látek (součást ustanovení Vnitřního řádu a podmínek ubytování v DM).
6) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/a žádné důležité informace o zdravotním stavu žáka (jak fyzického, tak
psychického). S případným zdravotním postižením žáka, jeho zdravotními problémy nebo omezeními jsem DM
písemně seznámil v přihlášce DM.
7) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/-a žádné důležité informace týkající se chování a výchovných problémů žáka.
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8) Jsem si vědom/a toho, že žák odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu a výchově v DM nebo při činnostech s
ubytováním souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.
9) 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.)
10) Souhlasím - nesouhlasím1 s tím, aby vychovatel měl přístup k informacím o chování a školním
prospěchu žáka (vysvědčení, studijní průkaz, aj.).
11) Prohlašuji, že jsem žáka seznámil s obsahem tohoto souhlasného prohlášení a s ustanovením Vnitřního řádu
DM.
12) V případě dosažení plnoletosti žáka v průběhu školního roku přebírá žák všechny výše uvedené závazky do té
doby, dokud nepožádá DM o změnu vyplněním a podepsáním souhlasného prohlášení zletilého žáka střední školy.
13) Jsem si vědom/a, že souhlas mohu kdykoliv v průběhu ubytování odvolat úplně, nebo jen ve vztahu ke
konkrétnímu bodu prohlášení, prokazatelnou (písemnou) formou.

V……………………… Dne: ……………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………
Podpis nezletilé/ho žáka/žákyně ………………………………………………
___________________________
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Nehodící se škrtněte
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