
Přihláška na výuku náboženství ve školním roce 2022/23 

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, Praha – Lhotka 

Jméno dítěte: 

Datum narození: 

V tomto školním roce navštěvuje:  ročník ZŠ/MŠ, název školy:  

 

Bydliště: 

V předchozím roce chodil(a) / nechodil(a) na výuku náboženství 1 

Máme letos zájem o přípravu na první svaté přijímání:  ANO / NE 2 

Dítě bude z výuky odcházet samo / bude ho vyzvedávat (jméno, telefon): 3 

 

Jméno rodičů: 

                              -  telefon  

                               -  email 

(Uveďte kontakt alespoň na jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce) 

Základní informace o výuce: 

- Nabízíme výuku náboženství předškolních dětí 4 a školáků od první do páté třídy ZŠ 5 

- Příprava na první svaté přijímání probíhá celý rok v rámci samostatné třídy 

- Výuka bude probíhat ve vnitřních a přilehlých prostorech kostela Panny Marie Královny míru, v ulici Ve 

Lhotce 36, Praha 4 

- V případě státem nařízené distanční výuky ZŠ, výuka náboženství pokračuje distančně 

- Výuka probíhá pravidelně každou středu 16:30 – 17:15 

- Nebude se konat o prázdninách, státních svátcích a v den jim předcházející 

- Výuka začíná 5. 10. 2022 

- Kontaktní osobou pro výuku náboženství je katecheta dané skupinky a za celek P. Stanisław Góra 6 

- Potřebné učební pomůcky budou upřesněny při zahájení výuky 

- Zdravotní či jiná omezení sdělte vyučujícím nebo uveďte na přihlášku 

- Během výuky může pověřená osoba pořídit a zveřejnit fotografie v souladu s GDPR 

- Přihlášky a záznam o docházce dětí budou archivovány dle GDPR 

 

Přihlašuji své dítě na výuku náboženství a beru na vědomí výše uvedené. 

 

V …………………., dne                                                                podpis rodiče nebo zákonného zástupce 

 

1. Nehodící se škrtněte 

2. Nehodící se škrtněte. Příprava probíhá pravidelně a potrvá i po prvním svatém přijímání. 

3. Nehodící se škrtněte. Při změně dodojte vždy písemně  

4. Pouze děti, které zvládnou být na setkání samy, bez přítomnosti rodičů 

5. Pro starší děti nabízíme společenství, bližší info. u faráře, na nástěnce, webu 

6. Stanisław Góra, 737 280 624, lhotecka.farnost@seznam.cz  

mailto:lhotecka.farnost@seznam.cz

