
DOMOV MLÁDEŽE 
 

           STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 

 

 
Jméno a příjmení ubytovaného žáka: ………………………….…………….…………..……….……………… 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce u nezletilého žáka: ……………………………………………… 
 
Datum narození a bydliště žáka: …………………………………………..……………………………….………..  
 

 
 

Souhlas s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky 

Souhlasím s  orientačním testováním přítomnosti návykových látek v organismu, existuje-li důvodné 
podezření z požití návykové látky (alkohol – test z dechu, OPL - test ze slin). Zároveň beru na vědomí, že  
v případě pozitivního nálezu testu na návykové látky budou vůči výše jmenovanému žákovi uplatňována 
následující sankční opatření: úhrada certifikovaného testu na OPL, výchovné opatření dle VŘDM. 

V ………………………… dne ………… 

 

 

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

podpis ubytovaného     podpis zákonného zástupce 
         u nezletilého 
 



DOMOV MLÁDEŽE 
 

           STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 

 

 
Jméno a příjmení ubytovaného žáka: ………………………………….…………..……….…….……………… 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce u nezletilého žáka: ……………………………………………… 
 
Datum narození a bydliště žáka: …………………………………………..……………………………….………..  
 

 
 

Zpracování a uchování osobních údajů 
 

Zpracovávané osobní údaje jsou nutné údaje dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a 
Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení. 
Budou používány osobní údaje uvedené v přihlášce k ubytování, popř. dalších poskytnutých souborech, a to 
pro účely ubytování na domově mládeže a účasti na volnočasových akcích organizovaných ubytovacím 
zařízením. 
Používání je v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů), nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
 

V ..………………………… dne ……………………………… 

 

 

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

podpis ubytovaného     podpis zákonného zástupce 
 u nezletilého 
 
 



DOMOV MLÁDEŽE 
 

           STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 

 
 

 
Jméno a příjmení ubytovaného žáka: ………………………………….…………..……………………………… 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce u nezletilého žáka: ……………………………………………… 
 
Datum narození a bydliště žáka: …………………………………………..……………………………….………..  
 

 
 

Souhlas s pořízením a použitím fotografií 
 
 Souhlasím s pořizováním fotografií a zpracováním fotografické dokumentace související 
s elektronickou evidencí a činností domova mládeže Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 
a jeho akcemi. Fotografická dokumentace bude archivována elektronicky – fotografie budou používány 
výlučně pro potřebu domova mládeže a v souvislosti s jeho činností například, jako kronika, dokumentace, 
výzdoba, propagace, www stránky apod. a to po dobu činnosti školy. 
Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že souhlas mohu kdykoliv odvolat. 
 
 

V ..………………………… dne ……………………………… 

 

 

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

podpis ubytovaného podpis zákonného zástupce 
 u nezletilého 


