
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

při Dětské ozdravovně Království 
Dvůr Králové nad Labem 
Nový Nemojov 150, 54401 

 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
Procházkova 818, příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje 

Ozdravovna.k@seznam.cz, 499397542/543/605 
 

Nezletilá/ý:………………………………………….. 

Barvení vlasů (od 15ti let, vhodná, rozumná, přiměřená barva)   ANO/NE  

Fotografování 

Vzhledem k tomu, že je moje dítě, výše uvedený/á nezl., dočasně umístěné ve ZDVOPu při 
Dětské ozdravovně, kde probíhají různé zájmové akce a volnočasové aktivity (divadlo, 
soutěže, výlety,…), souhlasím s umístěním fotografie mého dítěte na internetových 
stránkách naší ozdravovny, případně v novinách či časopisech. Zároveň souhlasím s použitím 
výrobků dětí (kresby, výkresy, drobné výrobky z pracovní činnosti) k propagaci zařízení.  
Fotografie nebudou zneužity k jiným než vyjmenovaným účelům.  ANO/NE 

 
Souhlasím, že osobní údaje mého dítěte budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., O ochraně osobních údajů. 
Poučení o předávání informací o dítěti a jeho rodině orgánu sociálně-právní ochrany 
vyplývající z § 10 odst. 4, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí:  
“Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, 
popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to 
bez zbytečného odkladu poté, co se takové skutečnosti dozví.  
Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě 
skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6 (děti, na 
které se zaměřuje sociálně-právní ochrana). 
Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) -  zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc- má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnosti ohlásit bez zbytečného 
odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě 
trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
v jehož správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato.  
Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat 
mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.“ 
 
Vnitřní řád 
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na základě ustanovení § 51 odst. 4 písm. d) a § 10 odst. 4 
zákona o SPOD, si může ZDVOP vyžádat informace o mé osobě od příslušného orgánu 
SPOD.  
S informacemi se nakládá s ohledem na povinnou mlčenlivost zaměstnanců zařízení dle 
ustanovení § 57 odst. 1, resp. 2 zákona o SPOD.  
 
Byl/a jsem informován/a o osobě klíčové sociální pracovnice: ……………………………… 

 
Byl/a jsem seznámena s Vnitřním řádem zařízení – ZDVOP 

      …………………………………………….. 
       podpis zákonného zástupce 
dne: …………………. 


