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Souhlas zákonného zástupce 

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákon (OZ) v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- odevzdejte až při nástupu k ubytování – 

 

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení): ................................................................................... 

narozen/a: ............................... bytem: ....................................................................................... 

jako zákonný zástupce své dcery / svého syna: ...................................................................... 

narozené/ho: .......................... bytem: ........................................................................................ 

uděluji své/mu nezletilé/mu dceři/synovi, která/ý nenabyl/a plné svéprávnosti, ve shodě se 

zvyklostmi soukromého života souhlas k tomuto právnímu jednání: 

1. Může v době po skončení výuky, v době svého osobního volna (do 18.25 hodin nebo se 

svolením vychovatele/ky) opustit areál Domova mládeže (dále jen DM) a katastr města. Jsem 

si vědom/a, že můj syn/má dcera tráví osobní volno na vlastní nebezpečí a že v této době za 

něho/ni škola nenese právní odpovědnost. Můj nezletilý/lá syn/dcera je schopen/na v mezích 

souhlasu sám právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, k němuž jsem 

nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti. 

2. Může se účastnit běžných akcí pořádaných DM (jednodenní exkurze, noční lyžování, 

sportovní akce, besedy, přednášky a další aktivity). 

3. Může v případě návštěvy lékaře v době vyučování samostatně opustit areál školy a DM. Jsem 

si vědom/a, že můj syn/má dcera přesun do místa trvalého bydliště nebo k lékaři po vlastní ose, 

popř. pomocí VHD zvládne sám a na vlastní nebezpečí, a že v této době za něho/ni škola a DM 

nenese právní odpovědnost. Můj nezletilý/á syn/dcera je schopen/na v mezích souhlasu sám v 

těchto věcech právně jednat. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že právní jednání, k němuž jsem 

nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti. 

4. 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. 

5. 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. 

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

dítěte, v průběhu trvání ubytování v DM, případně s jejich umístěním na webových stránkách 

nebo ve vnitřních prostorách DM, jakož i s umístěním těchto záznamů v digitální formě v 

databázi DM, a to po celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení. 
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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 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 odvolat úplně, nebo jen 

ve vztahu ke konkrétní věci, prokazatelnou, nejlépe písemnou formou. 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka:........................................................ 

Dne: ..................................20…. 

 

Vysvětlivky: 1 – nehodící se škrtněte 

 


