Římskokatolická duchovní správa u kostela sv.
Vojtěcha Praha-Dejvice
PŘIHLÁŠKA
do římskokatolického náboženství
Vážení rodiče,
děkujeme Vám, že přihlašujete své dítě na hodiny
náboženství právě k nám. Aby úsilí, které na výuku
vynaloží dítě, jeho rodina i my, bylo pro dítě co
největším přínosem, prosíme Vás o pomoc v
následujícím:
1. Včasné příchody na hodinu. Výuka začíná
v pátek v 15.30. Přijít je proto zapotřebí o 5 minut
dříve, aby se v klidu dítě připravilo na výuku.
2. Máme-li mít v péči Vaše dítě, musíme o něm
vědět vše podstatné: Nemůže-li přijít na výuku,
protože je nemocné, na škole v přírodě či z jiného
důvodu, informujte nás, mobil (stačí SMS do
zahájení vyučování).
3. V rámci výuky budeme pracovat výtvarně. Je
také obvyklé, že se děti příležitostně fotí. Díla a
fotografie je zvykem zveřejňovat v rámci našeho
kostela či farních prostor. K tomu Vás žádáme o
Váš souhlas (viz níže).
4. Je-li třeba, abychom o Vašem dítěti měli nějakou
další informaci (alergie na potraviny, specifické
poruchy učení apod.), žádáme o její poskytnutí
v rámci níže uvedeného vyjádření.
5. Prosíme Vás o souhlas, že smíme tyto
informace uschovávat v rámci farnosti. Zavazujeme
se, že nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty
žádné třetí straně kromě vyučujícího náboženství
resp. asistenta či dobrovolníka pracujícího přímo
s Vaším dítětem.

Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………….
Datum narození: ………………………..…………
v ……………………………….
Pokřtěn(a): ANO* - NE*
místo křtu: …………………………………….
Přistupuje ke svatému přijímání: ANO* - NE*
Bydliště: …………..…………………………………
Žák(yně): …. třídy ve školním roce: ………..........
Škola: …………………………………..……………
Délka dosavadní náboženské výuky: ……….……
Mobil (tel.) na rodiče: ……………………….……....
Mobil na dítě (pokud má vlastní telefon a rodiče souhlasí
s poskytnutím kontaktu učiteli náboženství)

……...................

E-mail na rodiče: ………….…………………………
* nehodící škrtněte

Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci s Vámi a
Vašimi dětmi

Souhlasím s tím, aby výtvarné dílo či fotky přihlášeného dítěte mohly být zveřejněny na internetových
stránkách nebo ve veřejných prostorách naší farnosti. Souhlasím s evidencí svého dítěte v databázi
Římskokatolické farnosti resp. Duchovní správy podle výše uvedeného vyjádření.
Má Vaše dítě nějaké alergie, nemoci či poruchy, které? ……………………………… ……………… …………

V ……………… dne …………………………
podpis jednoho z rodičů
IČ 61380814, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Kolejní 676/4,
tel.: 220 181 705 e-mail: vojtech.ds@volny.cz

