PŘIHLÁŠKA
DO KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY – ŘÍMSKOKATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
VE FARNOSTI STARÉ MĚSTO PRO ŽÁKY 1. – 9. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:……………………………………………………………………………………
ŠKOLA: …………………………………………………………………………………………………..
ROČNÍK A TŘÍDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:………………………………………………....
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ:………………………………………………………………………..
DATUM A MÍSTO KŘTU:……………………………………………………………………...............
DATUM A MÍSTO PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ:……………………………………………................
TRVALÉ BYDLIŠTĚ:……………………………………………………………………………………
TELEFON DOMŮ:………………………………DO ZAMĚSTNÁNÍ…………………………………
DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO NÁBOŽENSTVÍ V TĚCHTO TŘÍDÁCH: (zakroužkujte)
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PODPISY RODIČŮ:…………………………
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…………………………

Oddělte a ponechte si doma

Milí rodiče,
srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhly rychle a začínáme další školní rok. V neděli 1. září 2019
ve 9.30 hod. jsme při mši sv. v novém kostele Svatého Ducha ve Starém Městě prosili Pána Boha o
dary Ducha Svatého pro nový školní rok 2019/2020. Všem učitelům, vychovatelům, žákům a
studentům jsme vyprošovali požehnání.
Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že
dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš
přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami
praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých
dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost
vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také
aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a
školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve
scholičce, pro deváťáky a středoškoláky společenství mládeže. Výuka začne v pondělí 9. září 2019!
PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715:
1. třída: 12.15 – 13.00 hodin (Mgr.Věra Řešetková), 2. třída: 12.45 – 13.30 hodin (Jana Němcová),
3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav),
4. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ing. Jitka Foltýnková),5. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Miroslava Číhalová)
PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:
8. - 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin, (P.Miroslav)
ČTVRTEK: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:
6. – 7. Třída: 14.30 – 15.15 hodin (Mgr.Jana Vandová)
Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo v ředitelně školy (třídnímu učiteli). (nebo
také vložte do schránky na faře: náměstí Hrdinů 8!). Na Vaše děti se těší: P. Mgr. Miroslav Suchomel,
Miroslava Číhalová, Ing. Jitka Foltýnková, Jana Němcová, Mgr. Věra Řešetková a Mgr. Jana Vandová

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení ……………………………………….
Narozen/a …………………………………………….
Bytem ……………………………………………….
jakožto zákonný zástupce …………………………, nar. ………………………….
(dále jen „subjekt údajů“)
uděluji tímto Římskokatolické farnosti, se sídlem Staré Město, PSČ 686 03, IČ: 46257934
tel.: (+420) 572 541 277
e-mail: info@farnoststaremesto.cz
(dále jen „správce“)
souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: - jméno a příjmení, škola, ročník a třída,
- datum a místo: narození, křtu, prvního svatého přijímání
- bydliště, telefon, email, - návštěvnost náboženství
2. účel zpracování osobních údajů: - výuka římskokatolického náboženství
3. doba zpracování osobních údajů: - jeden rok od udělení souhlasu
4. osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
- Základní škola, Staré Město, okres Uher. Hradiště, příspěvková organizace, PSČ 68603, IČ 75022567
Zákonný zástupce subjektu údajů prohlašuje, že byl správcem poučen o ochraně osobních údajů a že výše uvedené osobní

údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.
Ve Starém Městě dne _____________podpis zákonného zástupce______________________

