Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Domov mládeže

SOUHLASNÉ

PROHLÁŠENÍ

Souhlasné prohlášení zletilého žáka/studenta dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přímé souvislosti se zákonem č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (odevzdejte v den nástupu k ubytování)

Já, níže podepsaný/-á (jméno, příjmení): ……………………………………………………….……………………………………
narozený/-á dne: …………………………….. bytem:………..……………………………………………………………………………
vydávám toto souhlasné prohlášení:
1) Jsem si vědom/-a toho, že v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, mají právo
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání také moji rodiče, popřípadě osoby, které vůči mně
plní vyživovací povinnost (dále jen rodiče). Zprostředkoval/-a jsem jim informace o platebních
podmínkách obsažených ve vnitřním řádu Domova mládeže (dále jen DM) a ve směrnici č. 02/2017
o doplňkové činnosti (dostupnost informací na webových stránkách www.szsvzs.cz). Jsem si
vědom/a případných následků plynoucích z neuhrazení zálohy a faktury za ubytování, příp.
stravování v daném termínu.
2) Rodiče mají právo a možnost si kdykoliv vyžádat informace o mém způsobu života, chování a účasti
na vzdělávacím programu DM, dále informace o mé přítomnosti - nepřítomnosti v DM či
zdravotním stavu.
3) Prohlašuji, že jsem DM nezatajil/a důležité informace o svém zdravotním stavu. Se svým
zdravotním postižením, vážnějšími zdravotními problémy (vč. alergií) nebo omezením v činnosti
jsem DM písemně seznámil/-a.
4) Seznámil/-a jsem se s vnitřním řádem DM a zavazuji se k jeho dodržování. Jsem si vědom/a svých
práv a povinností.
5) 4) Seznámil/-a jsem se s provozním řádem výdejny DM, beru jej na vědomí a jsem si vědom/a svých
práv a povinností.
6) Jsem si vědom/-a toho, že odpovídám za škodu, kterou způsobím při pobytu a výchově v DM anebo
i jiných činnostech s ubytováním souvisejících, a to v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, § 391 odst. 1. Zároveň se zavazuji zaplatit částku na opravu/zakoupení nové věci v plné výši.
7) Jsem seznámen s protikoronavirovými opatřeními VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, p.o., Domova
mládeže (k dispozici na www.szsvzs.cz: sekce Domov mládeže, Aktuality Domova mládeže; a na
nástěnkách patra DM) a zavazuji se k jejich dodržování. Zároveň jsem povinen sledovat průběžné
aktualizace těchto opatření a řídit se jimi.
Dne: ………………………………………….

Podpis zletilého žáka/studenta: ………………………………………….

