Černá 14/1610
110 00 Praha 1
Tel.: 224 934 496
www.kds.op.cz
info@kds.op.cz

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ MEZI UBYTOVATELEM A UBYTOVANOU
kterým se mění smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou následujícím způsobem:

Ubytovaná, případně její zákonní zástupci svým podpisem souhlasí
1. s celoročním informa�vním kontaktem pedagogických pracovníků KDS se školou ubytované, která je žákyní, za účelem
vzájemné výchovné součinnos�;
2. s �m, že ubytovaná, která je žákyní, je povinna předložit:
2.1. školní rozvrh hodin, který je potvrzen třídním učitelem ubytované, a to neprodleně poté, co je takový rozvrh možno
předložit, nejpozději však do konce tře�ho týdne od počátku ubytování v KDS;
2.2. doklad o studijních výsledcích, které ubytovaná předloží vždy do jednoho týdne od skončení školního polole�;
2.3. průběžně výsledky svého studia (viz. Vnitřní řád KDS);
3. s uveřejněním fotograﬁí a videa ubytované, které prezentují život KDS a akce zprostředkované KDS na webových stránkách,
facebooku KDS a propagačních materiálech KDS;
4. s užíváním autorského díla ubytované za účelem šíření, propagace, vystavování a prodeje v rámci ak�vit KDS po celou dobu
ubytování i po jeho ukončení (zák. č. 121/2000 Sb., o autorském právu);
5. se zpracováním osobních údajů ubytované a jejích zákonných zástupců za účelem zavedení do knihovnického systému
Evergreen a za účelem zavedení do školní matriky ubytovaných a stravovaných žákyň a studentek v KDS - DM a ŠJ, Černá 14,
110 00 Praha 1 v souladu s ustanovením § 4, písm. e) § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů;
6. s možnos� orientačního testování přítomnos� alkoholu a jiných návykových látek u ubytovaných, existuje-li důvodné
podezření na poži� návykové látky, a v případě pozi�vního nálezu s plnou úhradou nákladů spojených s náklady testování.
Zároveň zákonný zástupce prohlašuje, že bere na vědomí, že v případě pozi�vního nálezu testu na návykové látky budou
vůči ubytované uplatňována sankční opatření podle Vnitřního řádu KDS;
7. s příjezdem ubytované na KDS (zatrhněte):
vždy v neděli v době 17 ̶ 21.30 hodin,
pokud se nezle�letá žákyně v uvedenou dobu bez předchozího oznámení zákonných zástupců nedostaví,
vychovatelka telefonicky upozorní alespoň jednoho zákonného zástupce v neděli v době 21.30 ̶ 22.00 hodin,
poplatek za telefonické upozornění viz Ceník KDS (příloha Vnitřního řádu KDS);
vždy v pondělí do 17 hodin (ubytované, které jsou žákyně 1. a 2. ročníků SŠ),
pokud se nezle�letá žákyně v uvedenou dobu bez předchozího oznámení zákonných zástupců nedostaví,
vychovatelka telefonicky upozorní alespoň jednoho zákonného zástupce v pondělí odpoledne po 17. nebo po 19. hodině,
poplatek za telefonické upozornění viz Ceník KDS (příloha Vnitřního řádu KDS);
vždy v pondělí do 19 hodin (ubytované, které jsou žákyně 3. a 4. ročníků SŠ, studentky VOŠ),
pokud se nezle�letá žákyně v uvedenou dobu bez předchozího oznámení zákonných zástupců nedostaví,
vychovatelka telefonicky upozorní alespoň jednoho zákonného zástupce v pondělí odpoledne po 17. nebo po 19. hodině,
poplatek za telefonické upozornění viz Ceník KDS (příloha Vnitřního řádu KDS).

OSOBNÍ ÚDAJE
jméno a příjmení ubytované:

v

rodné číslo:

číslo OP:

státní občanství:

zdrav. pojišťovna:

mobil ubytované:

e-mail ubytované:

e-mail zák. zást. (matka):

e-mail zák. zást. (otec):

e-mail zák. zást. (jiný):

dne
podpis ředitele KDS

podpis ubytované

podpis zákonného zástupce ¹
(matka)

podpis zákonného zástupce ¹
(otec)

podpis zákonného zástupce ¹
(jiný)

¹ V případě podpisu pouze jednoho zákonného zástupce tento prohlašuje, že jedná ve shodě s ostatními zákonnými zástupci, pokud �to existují.

