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Smluvní podmínky pro zletilého žáka ubytovaného v DM SŠHL Frýdlant 

- odevzdejte až při nástupu k ubytování – 

 

Žák (jméno, příjmení):  ……………………………………………………………………… 

Rodné číslo žáka:  ………………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že: 

1. Souhlasím s cenami služeb a platebními podmínkami, uvedenými v dopisu s oznámením 

o přijetí k ubytování a jsem si vědom (-a) sankcí za neuhrazení záloh na ubytování a 

stravování. 

2. Seznámil (-a) jsem se s Vnitřním řádem a Ročním plánem DM SŠHL Frýdlant, 

souhlasím s ním a beru na vědomí práva a povinnosti zákonných zástupců nebo plnoletých 

žáků. Vnitřní řád a Roční plán DM SŠHL Frýdlant je k dispozici na webových stránkách školy, 

popř. na vyžádání u vychovatelů. 

3. Jsem si vědom/a toho, že v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., právo na 

informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také moji zákonní zástupci, popřípadě osoby, 

které vůči mě plní vyživovací povinnost. Zprostředkoval/a jsem jim informace o platebních 

podmínkách obsažené ve sdělení o přijetí, resp. ve Vnitřním řádu DM nebo na webových 

stránkách školy. 

4. Jsem si vědom (-a) toho, že odpovídám DM SŠHL Frýdlant,  za škodu, kterou způsobím 

při pobytu a výchově v DM SŠHL Frýdlant, anebo i jiných činnostech s ubytováním 

souvisejících v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, § 391 odst. 1. 

5. Žádám o povolení příjezdů v pondělí ráno 1   ANO   NE 

6. Vaše požadavky nebo informace pro vychovatele: 

 

7. Souhlasím - nesouhlasím1 s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování mé 

osoby v průběhu trvání ubytování v domově jako součásti osobního spisu (školní matriky), 

případně s je-jich 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 mé práce (výtvarné, písemné 

apod.) 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 apod.) 

b) prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové 

stránky) 
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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. 

  

V ......................................... dne .......................... 20.. 

 

Podpis …………………………………………… 

 

Vysvětlivky: 1 – nehodící se škrtněte 

 


