PŘIHLÁŠKA
DO ŘÍMSKOKATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
PRO ŽÁKY 1. – 9. ROČNÍKU ZŠ
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..
Datum a místo narození: …………………………………………………………………….………….
Pokřtěn(a): ano* – ne*, místo: ………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………….
Žák(yně) …… ............. třídy
Kontakt na rodiče: telefon: ………………………………………………………….…………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………
V …….. .......................... dne ………………………………………………………………………

*hodící se označte křížkem

………………………………………
podpis jednoho z rodičů

Oddělte a ponechte si doma
Milí rodiče,
sloupská farnost nabízí v novém školním roce výuku římskokatolického náboženství na sloupské
ZŠ a v budově kaplanky (2. stupeň). Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství,
s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. Při plánování nepovinných
dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…)
pamatujte na vyučování náboženství v té skupině, do které vaše dítě patří.
Výuka by měla začít v pondělí 19. září 2022 a bude probíhat podle následujícího rozvrhu:

Skupina

Den

Čas

Vyučuje

1. ročník

Pondělí 11.40-12.25

Karel Chylík

2. ročník

Čtvrtek 11.40-12.25 Klára Stiskálková

3. ročník

Pondělí 12.30-13.15

Karel Chylík

4. a 5. ročník Středa 12.30-13.15 Klára Stiskálková
6.–9. ročník středa 13.30-14.15

Karel Chylík

Římskokatolická farnost Sloup v Moravském
krasu, IČO 65337191 se sídlem ve Sloupu,
jakožto správce osobních údajů informuje tímto
zákonné zástupce dítěte, že bude osobní údaje,
uvedené v této přihlášce, zpracovávat a
uchovávat pro účely evidence účastníků výuky
náboženství a poskytování této výuky, v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679, známém jako GDPR. Osobní
údaje nebudou předávány třetím osobám. Data
budou uchovávána po dobu nezbytně nutnou
pro účely výuky náboženství.
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