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Souhlasné prohlášení zákonného zástupce 
 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
jméno a příjmení ubytovaného   datum narození  školní rok 
 
 
Beru na vědomí: 
 
1. Ubytovaný žák bude přijíždět po víkendu do DM: (nehodící se škrtněte) 
 

• v neděli (maximálně do 21.45 hodiny) 
Pozn.: Pozdější příjezdy z důvodu zajištění bezpečnosti dítěte a také pro zachování plynulého chodu na 
DM v nočních hodinách nejsou povoleny. 

• v pondělí po skončení výuky 
 
2. Během školního roku lze ubytování ukončit jen na základě písemné žádosti, podepsané 
zákonnými zástupci a podané alespoň deset dní předem. 
 
3. Nedostaví-li se mé dítě na DM v neděli či v pondělí (z důvodu nemoci aj.), jsem povinen 
důvod absence oznámit nejpozději v pondělí do 19,00 hodiny 
 
4. Vedení DM je povinno řídit se pokyny uvedenými v Minimálním preventivním programu 
v oblasti zneužívání návykových látek vydaném MŠMT ČR, tzn. důsledně potírat kuřáctví, 
požívání alkoholu a dalších návykových látek. Tento problém ohrožuje především 
středoškolskou mládež, proto považujeme možnost kontroly za nezbytnou. 
Při důvodném podezření z požití alkoholu nebo užití omamných a jiných psychotropních 
látek je ubytovaný žák povinen se na vyzvání vychovatele podrobit orientačnímu testu 
(v případě pozitivního orientačního testu je volána Policie ČR k provedení oficiálního testu 
se všemi důsledky, z tohoto testu vyplývajícími!). 
Tiskopis MŠMT na potvrzení souhlasu je přiložen v této zásilce. 

Pozn.: V případě, že s výše uvedeným nesouhlasíte, vedení DM OA, HŠ a SOŠ upozorňuje, že tímto 
omezujete možnosti výchovy a odpovědnosti DM za zdravý vývoj Vašeho dítěte. V tomto případě 
doporučujeme zajistit Vašemu dítěti ubytování v jiném zařízení. 

 
5. Ubytovaný může používat v DM tyto vlastní elektrické spotřebiče: budík, nabíječka 
mobilního telefonu, CD a MP3 přehrávač, rozhlasový přijímač, kulma, vysoušeč vlasů a holicí 
strojek, notebook, tablet. Každý spotřebič musí být atestován bezpečnostním technikem DM. 
Kontrola bude provedena během prvního čtvrtletí za poplatek. Jiné, ani později dovezené 
spotřebiče nesmí ubytovaný používat. DM nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození 
těchto vlastních spotřebičů. 
 



6. Prokazatelně úmyslné poškození inventáře DM ubytovaný žák hradí v plné výši zůstatkové 
hodnoty poškozené věci, případně zajistí na své náklady její řádnou opravu. 
 
7. Souhlasím s tím, aby mimořádné odjezdy mého dítěte z DM (s výjimkou odůvodněných, 
např. nemoc) byly vždy předem doloženy písemnou, telefonickou nebo e-mailovou žádostí 
jednoho z rodičů. 

Pozn.: Trvalejší výjimky z tohoto ustanovení povoluje vedoucí vychovatel DM na základě písemné 
žádosti rodičů. 

zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
8. Povoluji svému dítěti volný pohyb při akcích DM. 
zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
9. Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti (např. kázeňské přestupky) byly mému dítěti 
omezeny vycházky. V případě Vašeho nesouhlasu má Vaše dítě nárok na prodloužené 
vycházky pouze jednou týdně, a to zpravidla ve středu; v ostatní dny mu nebudou 
prodloužené vycházky povoleny. V případě Vašeho souhlasu má Vaše dítě nárok na 
prodloužené vycházky v neomezeném počtu v týdnu, nemá-li kázeňské či studijní problémy. 
zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
10. Souhlasím s provozováním sportovních aktivit (koupání, jízda na kole, kolečkových 
bruslích, skateboardu, …) mého dítěte v době osobního volna na vlastní nebezpečí. 
zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
11. Souhlasím se sdělováním studijních výsledků poskytovaných ubytovaným žákem a školou 
pro interní potřeby DM, resp. pro včasné podchycení případných studijních problémů. 
zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
12. Souhlasím s jednorázovým příspěvkem na výchovu mimo vyučování (soutěže, klubové 
večery, táboráky apod.) ve výši Kč 100,- na školní rok (tzn. Kč 10,-/měsíc).   
zakroužkujte Vaši volbu    ANO    NE 
 
 
 
 
 
V …….…….…….….…….….….…….…………………………….….……, dne…………………………………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………………………….…  ……………………………………………………………… 
 (podpis ubytovaného žáka)             (podpis zákonného zástupce) 


