STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD,
příspěvková organizace

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
_______________________________________________________________________________________
Souhlasné prohlášení zletilého žáka dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přímé souvislosti se zákonem
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (předejte v den nástupu k ubytování)
Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení žáka): …………..………………………………….…………………………………………………………
ubytovaný/-á v DM, Rajhrad, Masarykova 198 vydávám toto souhlasné prohlášení:
1) Jsem si vědom/-a toho, že v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, právo na informace o
průběhu a výsledcích vzdělávání mají také moji rodiče, popřípadě osoby, které vůči mě plní vyživovací povinnost (dále
jen rodiče). Zprostředkoval/-a jsem jim informace o platebních podmínkách obsažené ve sdělení o přijetí, resp. Ve
Vnitřním řádě Domova mládeže. Rodiče mají právo a možnost si kdykoliv vyžádat informace o způsobu života jejich
dítěte, jeho chování a účasti na vzdělávacím programu v DM; dále na informace o přítomnosti - nepřítomnosti v DM,
zdravotním stavu, ale i o organizaci života v DM (vnitřní řád), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a další informace
ve smyslu znění zákona.
2) Dávám svůj souhlas k tomu, aby domov mládeže zpracovával mé osobní údaje za účelem vedení matriky dle § 28
odst. 2 zákona 561/2005 Sb., školský zákon, a organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů
zahrnuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), též zpřístupnění osobních údajů žáka
organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků pořádaných školským zařízením v souladu se vzdělávacím programem
DM.
3) Seznámil/-a jsem se s Vnitřním řádem DM a beru jej na vědomí. Povinnost podrobit se kontrolní zkoušce v případě
důvodného podezření požití alkoholických nápojů nebo omamných látek je obsažena ve Vnitřním řádu DM a je to
jedna z podmínek ubytování.
4) Jsem si vědom/-a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu a výchově v DM anebo i jiných
činnostech s ubytováním souvisejícími, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 391 odst. 1.
5) Souhlasím - nesouhlasím s použitím audio-video záznamů, včetně mých fotografií, v průběhu trvání ubytování v
DM. Jsem si vědom/a, že záznamy budou být použity jako součást osobního spisu (školní matriky) nebo mohou sloužit
k propagaci a dokumentaci činnosti DM.
Současně souhlasím - nesouhlasím s tím, že DM může použít mé práce (výtvarné, písemné, digitální apod.), a to vždy
s uvedením autora práce.
Tento souhlas s použitím audio-video záznamů a prací slouží pro účely:
a) prezentace činnosti domova mládeže na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky, výstavy apod.),
b) vedení dokumentace o žákovi (osobní spis) a jeho prezentace v historii jeho pobytu v DM (záznamy mohou být
obsaženy v kronikách, jako archiválie, včetně uložení v databázi DM v digitální formě),
c) reprezentace žáka/žákyně a jeho prací v rámci domovních aktivit (výstava, aktuální výzdoba DM apod.)
d) prodeje díla žáka/žákyně vytvořeného a věnovaného za účelem dobročinným.
Tento souhlas se vztahuje na celou dobu trvání ubytování a též po jeho ukončení, budou-li záznamy vybrány k archivaci
dle vnitřního předpisu DMIŠJ (např. osobní spis žáka musí být archivován 10 let), nebo vhodně a účelně využívány k
propagaci a dokumentování činnosti (kroniky, webové stránky apod.). Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas můžu
kdykoliv v průběhu ubytování nebo i po něm odvolat úplně (nebo jen ve vztahu ke konkrétní věci) prokazatelnou,
nejlépe písemnou formou.
Dne: …………………………………………. Podpis zletilého žáka: ………………………………………………………školnírok 2019/2020

