
Příloha Pokynů k nástupu a pobytu ţáka SŠ pro rok 2021/2022 – Souhlasné prohlášení 
Domov mládeže při SŠSSaD, LIBEREC II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 

 

 

JMÉNO ŢÁKA:                                                                                                  SKUPINA: 

Proč Vás žádáme o souhlas k poskytování údajů o prospěchu (výsledky čtvrtletních porad ze škol, pololetní a 

závěrečné vysvědčení)? Důvodem je náš společný zájem na prospěchu a zdárném zakončení studia ubytovaných. 

Ţákům se slabším prospěchem jsme schopni zajistit pomoc, ti s velmi dobrými studijními výsledky mohou vyuţívat 

výhod ve vycházkovém reţimu DM. Uvedený problém povaţujeme za velmi závaţný, proto Vás ţádáme o spolupráci, 

tj. udělení souhlasu. (Plnoletí ţáci SŠ poskytují souhlas sami.) 

Proč žádáme o souhlas k provedení zkoušky při podezření na požití návykových látek? Pracovníkům DM 

záleţí na zdraví ubytovaných i na dobré pověsti zařízení. Zneuţívání návykových látek (včetně alkoholu) ohroţuje 

především středoškolskou mládeţ, proto povaţujeme kontrolu za nezbytnou.  

Váš souhlas s oběma výše uvedenými body je pro kvalitní chod DM nezbytný. V případě, ţe 

nesouhlasíte, bude vhodné, zajistíte-li si ubytování v jiném zařízení. 

Pokud se rozhodnete pro naše zařízení (tj. udělíte souhlas), můţete být ubezpečeni, ţe máme mimořádný zájem na 

tom, aby se tu ţáci cítili spokojeně. Personál DM je plně kvalifikovaný, svou práci vykonává zodpovědně a pečlivě.  

 

1. Souhlasím, aby mé dítě průběžně sdělovalo DM své studijní výsledky.                 ANO - NE                                                                                           
 
 
 
 

2. Souhlasím s provedením orientační zkoušky při podezření na požití návykové látky (včetně 

alkoholu).                                                                                                                 ANO – NE 
 
 
 
 

3. Souhlasím s tím, aby mé nezletilé dítě mohlo samo odjet z DM, a to i během týdne, např. 

kvůli nemoci, změně rozvrhu, návštěvě lékaře aj. Po odjezdu za něj přebírám zodpovědnost 

a beru na vědomí, že jsem povinen do 21:00 telefonicky potvrdit jeho příjezd domů.                                                                                                                     

                                                                                                                                 ANO – NE 
 
 
 

4. Beru na vědomí, že se mé dítě na vycházkách pohybuje samo a souhlasím s tím, aby se i na 

akcích DM probíhajících mimo budovu DM (exkurze, sport., kult. akce) pohybovalo při 

rozchodu bez pedagogického dohledu               ANO – NE                                                                                      
 
 
 
 

5. Souhlasím s tím, aby byly mému dítěti na jeho žádost ve výjimečných případech umožněny 

příchody z vycházek později, než umožňuje Režim dne DM ve Vnitřním řádu DM.  

                                                                            

                                                                           ANO, nejdéle do…………………hod. – NE 
        (DM má právo Vámi povolený čas upravit. Návrat z akcí DM s dohledem bývá do 22:30 hod.)  
 
 
 
 
 

6. Mé dítě bude mít s mým vědomím, na mou zodpovědnost, v DM níže uvedené vlastní 

elektrické přístroje (viz seznam povolených elektrospotřebičů ve Vnitřním řádu DM): 

 

…………………………………………………………………………………. 
Beru na vědomí, že DM nenese odpovědnost za případnou ztrátu. 

 
 
 
 
 
 

7. Mé dítě bude obvykle přijíždět do DM: 

   
a) v  neděli do 21:00 

b) v neděli po 21:00, do……………  hod. 

c) v pondělí 
 
 
 
 
 

8. Souhlasím s tím, aby můj syn / moje dcera po proškolení navštěvoval/a posilovnu v DM.                                            

                                                                                                                                   ANO - NE 

 

 
…………….                                                             ………………………                                               …….…………………….. 

  Datum                                                  Podpis žáka                                            Podpis rodiče 


