Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………
Školní ročník (třída): ……………..………………………………………………….……….…
Jméno a příjmení
zákonného zástupce: ………….………..……………………………………………………..
Kontakty zákonného zástupce:
Telefon ………………………………………… Email ……………………………………………
Podpis zákonného zástupce:

…………………………………………………………………..
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte a zákonného zástupce dítěte,
za účelem výuky římskokatolického náboženství a kontaktování zákonného
zástupce ohledně výuky jeho dítěte. Informace o zpracování osobních údajů
Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov je dostupná
na http://www.prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/22-informace-o-zpracovaniosobnich-udaju/481-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (podpis):



Přihláška k výuce římskokatolického
náboženství pro školní rok 2018/19

Výuka římskokatolického náboženství v Prostějově
(informace pro rodiče, oddělit od přihlášky)

Vážení rodiče,
organizace výuky náboženství v novém školním roce 2018/19 bude probíhat
stejně jako v minulém školním roce převážně centrálně. Na jednotlivých školách
v Prostějově se výuka neorganizuje s výjimkou výuky na ZŠ Horáka (nepovinný
předmět etika – určeno spíše pro děti z rodin nepraktikujících víru), na RG a ZŠ
města Prostějova (výuku zajišťuje Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla
Prostějov) a na ZŠ Majakovského (výuku zajišťuje Římskokatolická farnost
Prostějov-Vrahovice).
Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17.
Čas je stanoven ve čtvrtek od 16:30 hod. Výuka trvá 45 minut. Po skončení
vyučování můžete využít nabídku mše s katechezí pro děti v kostele Povýšení sv.
Kříže. Od září bude začátek mše kvůli výuce posunut už na 17:30 hod.

Do výuky je nutné podat přihlášku. Hlásí se žáci od 1. do 9. třídy, a to nejpozději
do 15. srpna 2018 vhozením do uzavřené schránky ve vestibulu Farního úřadu
v Prostějově, Filipcovo náměstí 20/4.
Vzhledem k nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), je třeba udělit
patřičný souhlas.

…………………………………………………………………..
P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala, farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže
Prostějov, tel.:777162338, email: faprostejov-psk@ado.cz



Přihlášku odevzdejte v obálce do schránky ve vestibulu Farního úřadu
v Prostějově, Filipcovo náměstí 20/4. Náboženství se vyučuje v budově CMG, ul.
Komenského, každý čtvrtek od 16:30 hod.

