Souhlasné prohlášení zákonného zástupce
Odevzdejte v den nástupu na ubytování vychovatelům na domově mládeže

Já, níže podepsaný/-á(jméno a příjmení)……………………………………………………………………………….
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………
Jako zákonný zástupce své dcery/syna………………………………………………………………………………….
ubytované/-ho na domově mládeže SOŠ v Novém Městě na Moravě
Uděluji svému nezletilému dítěti souhlas k tomuto právnímu jednání:
▪ Moje dítě 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 na vlastní nebezpečí a že domov mládeže v tuto
dobu za něj nenese právní zodpovědnost . Jsem si vědom/-a/, že je mým právem omezit ho v uplatňování práv
vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže – např. omezením vycházek.
▪ Moje dítě zvládne samo a na vlastní nebezpečí přesun z místa a do místa trvalého bydliště prostředky veřejné
dopravy. Uvědomuji si, že v této době za něho domov mládeže nenese právní zodpovědnost. Respektuji
požadavek domova mládeže, že v případě mimořádného odjezdu domů během pracovního týdne tuto
skutečnost nahlásím vychovatelům.
▪ Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, ke kterému jsem své dítě pověřil, je přiměřené jeho
rozumové, mravní a volní vyspělosti.
Dále jako zákonný zástupce vydávám toto souhlasné prohlášení:
▪ Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro účely vedení pedagogické dokumentace na domově
mládeže v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
▪ Souhlasím s cenami služeb/stravování , ubytování / a platebními podmínkami uvedenými v informacích pro vstup
žáka do školy. Jsem si vědom/a/ případných následků plynoucích z neuhrazení záloh na stravování a ubytování –
zablokování stravy a ukončení ubytování na domově mládeže.
▪ Seznámil/-a/ jsem se vnitřním řádem domova mládeže a beru ho na vědomi, řád domova mládeže je umístěn na
webu školy.
▪ Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/-a/důležité informace o zdravotním stavu mého dítěte – tuto
informaci jsem uvedl do přihlášky na domov mládeže. Vychovatele mohu informovat o zdravotním stavu i
osobně při nástupu na ubytování.
▪ Jsem si vědom/-a/ toho, že moje dítě odpovídá za škodu, kterou způsobí při pobytu a výchově na domově
mládeže, popř. při jiných činnostech s ubytováním souvisejícími
▪ Souhlasím – nesouhlasím s fotografováním svého dítěte pro potřeby pedagogické dokumentace/osobní spis
žáka/, případně s umístěním fotografií na webu školy, ve vnitřních prostorách DM – fotodokumentace ze
zájmové činnosti, jakož i s umístěním těchto záznamů v digitální formě v databázi domova mládeže.
▪ Souhlasím – nesouhlasím s použitím písemných, výtvarných a jiných prací mého dítěte po dobu jeho ubytování
na domově mládeže i po ukončení pobytu – samozřejmě vždy s uvedením autora práce
▪ Vyjadřuji souhlas, že pokud jsem neuvedl/-a žádnou z možností souhlasím - nesouhlasím, tak platí souhlasné
stanovisko
-

Prohlašuji, že jsem své dítě seznámila/-a/ s obsahem tohoto prohlášení a že jsem ho poučil/-a/.
V případě, že žák dosáhne plnoletosti, tak přebírá závazky vyjádřené jeho jménem zákonným zástupcem do
doby, dokud jako zletilý nepožádá domov mládeže o změnu – vyplní prohlášení zletilého žáka.

Dne ………………………………

Podpis zákonného zástupce……………………………

