
 

Milí rodiče,
         
         Setkání s Otcem biskupem na Prašivé proběhne v pondělí 1. 7. 2019 od 10.00 hodin. Srdečně zveme rodiče s dětmi
na setkání s Otcem biskupem.  

Bůh vám svěřil nesmírný poklad, život vašeho dítěte, a chce, aby jste pečovali nejen o jeho pozemské, ale i o věčné
štěstí. Chceme vám být nápomocni při naplňování tohoto zodpovědného poslání a pomáhat vám při křesťanské výchově
vašeho dítěte i  v příštím školním roce. Nabízíme vám proto možnost přihlásit  své dítě k výuce římskokatolického
náboženství. Přihlásit dítě můžete již od 1. třídy základní školy. 
Vyzýváme vás,  rodiče,  abyste  se  nebáli  v záležitostech křesťanské  výchovy a  vyučování  náboženství  kontaktovat

katechetu svého dítěte. 
Rádi bychom vás upozornili, že za děti zodpovídáme pouze po dobu výuky náboženství (která trvá 45 min.). Prosíme

proto zvlášť rodiče mladších dětí, aby jim zajistili doprovod. Je třeba, aby děti byly přivedeny na výuku včas (10-15 minut
před zahájením výuky) a zároveň prosíme o dodržování doby vyzvednutí dětí na konci výuky. Je lepší, když rodiče čekají na
děti než děti na rodiče. Žádáme rodiče, aby v     případě nepřítomnosti dítěte ve výuce náboženství tuto skutečnost sdělili  
vyučujícímu. 

Připravili  jsme „Přihlášku do výuky náboženství“  a taky předběžný rozvrh výuky náboženství,  aby jste mohli  na
začátku školního roku lépe rozvrhnout vašemu dítěti mimoškolní aktivity a kroužky. Výuka náboženství pro děti, které se
budou připravovat k prvnímu svatému přijímání, bude probíhat na staré faře ve Frýdku. Vyučování náboženství
bude zahájeno od 2. 9. 2019 (v ZŠ Lískovec a v ZŠ Staré Město) a v týdnu od 9. 9. 2019 (stará fara, klášter). Vyplněné
přihlášky, prosím, odevzdejte   v     termínu do 18. 8. 2019 ve farní  kanceláři   (stačí vhodit do schránky). 

Srdečně vás zveme v neděli 1. 9. 2019 v 10.00 hodin do baziliky na mši svatou, která bude sloužena k zahájení
školního a katechetického roku 2019/2020.

Zároveň žádáme o účast na nedělní mše svaté v 10.00 hodin v bazilice (v zimním období ve farním kostele), které jsou
po celý rok zaměřeny pro rodiče s dětmi. 

       Vaši duchovní správci a katecheté



 ZDE ODSTŘIHNĚTE!¨

Jméno a příjmení ...................................................................................................nar. ………………………………

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ......... třídu

na ZŠ.........................................................................................................................................

Bydliště.....................................................................................................................................

Telefon rodičů.......................................................E-mail rodičů........................................

 Přijalo Vaše dítě svátost křtu?......................svátost smíření a eucharistie?............

         Náboženství navštěvovalo v těchto třídách.......................................

               Pokud má vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, napište, prosím, jaké:

              …………………………………………………………………………………………
 

V...............................dne..................podpis rodičů:………………………………………
Římskokatolická farnost Frýdek, IČ 60801930 se sídlem Frýdek-Místek, Mariánské náměstí 145,
informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní 
údaje uvedené na této přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. 
Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 


