
Přihláška do římskokatolického náboženství pro děti v roce 2020/2021 
farnost Praha-Kunratice, www.farnostkunratice.cz 

Milí rodiče, milé děti, 

máme velkou radost, že vám v naší farnosti můžeme opět nabídnout výuku náboženství a
další programy pro děti. Přestože odpovědnost v otázce křesťanské výchovy leží především
na vás rodičích, rádi vám v tomto nelehkém, ale krásném úkolu chceme nabídnout pomoc. 

Letos bychom chtěli nabídnout pro děti do 5. třídy setkávání ve čtyřech skupinách: A) děti
před přípravou na první svaté přijímání, B) děti, které se budou připravovat na první svaté
přijímání, C) mladší děti po přípravě na první svaté přijímání a D) starší děti po přípravě na
první svaté přijímání. Děti od 6. třídy a mladé (2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých
gymnázií) zveme na „spolčo“ – nebude-li řečeno jinak, 2. a 4. středy v měsíci od 19:00. 

Věříme, že čas, který vložíme do vztahu s Bohem, duchovního růstu a poznávání vlastní víry
není ztracený. Využijme možnosti ve víře se vzdělávat a duchovně růst. 

P. Vojtěch Smolka s katechety farnosti
ROZVRH HODIN 

A) Děti před prvním svatým přijímáním (školka - cca 2. třída ZŠ) 
◦ ÚTERÝ 17:00-17:50, Mirjam Hlaváčová, 732503277, mirjam.hlavacova@gmail.com 

B) Příprava na první svaté přijímání (cca 2. - 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší) 
◦ ÚTERÝ 17:00-17:50, P. Vojtěch Smolka, 732106466, smolka.vojtech@gmail.com 

C) Mladší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. - 4. třída ZŠ) 
◦ PONDĚLÍ 17:00-17:50, Ali Váchalová, 731625940, alieliska@seznam.cz 

D) Starší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 4. - 6. třída ZŠ) 
◦ PONDĚLÍ 17:00-17:50, Jana Vargová, 724550573, vargovajana@seznam.cz 

DALŠÍ INFORMACE 

Třídy v závorkách jsou orientační, s ohledem na okolnosti je samozřejmě možná domluva. Vyplněnou
přihlášku odevzdejte prosím katechetům nebo P. Vojtěchovi – lze zaslat i elektronicky naskenovanou. 
Zveme všechny rodiče dětí na informační setkání v pondělí 31. srpna 2020 v 16:30 v Nazaretě. Obsahem
bude představení katechetů a obsahu výuky, pokusíme se odpovědět i vaše případné dotazy. Prosíme
přijďte na toto důležité setkání. Výuka náboženství je zdarma. 
Výuka bude probíhat od 21. září 2020 v Nazaretě, Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice. 

PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení dítěte                                                                                                                                                   

Datum narození dítěte                                                    Školní třída, do které letos dítě chodí                     

Škola, kterou dítě navštěvuje                                                                                                                                      

Trvalé bydliště dítěte                                                                                                                                                       

Jméno a příjmení rodičů                                                                                                                                                  

Telefon a email rodičů                                                                                                                                                     

V roce 2020/2021 bude dítě navštěvovat skupinu náboženství                            (viz výše) 

                                          Bylo dítě pokřtěno? (zakroužkujte) ANO            NE 

                   Bylo dítě u prvního sv. přijímání? (zakroužkujte) ANO            NE 

   Dítě navštěvovalo náboženství ve třídách: (zakroužkujte)    školka  1.  2.  3.  4.  5.  

   Dítě A) si budu po náboženství vyzvedávat B) může chodit domů samostatně (zakroužkujte).  

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Praha Kunratice, IČ 60433825 se sídlem Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 Kunratice, informuje
tímto zákonné zástupce dítěte,  že bude jako správce  osobních údajů zpracovávat osobní  údaje uvedené na této přihlášce pro účely
evidence účastníků farní katecheze a poskytování této výuky a formace. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu oprávněného zájmu
správce. Více informací o zpracování osobních údajů správce naleznete na webové stránce farnosti: www.farnostkunratice.cz. 

Datum a místo                                                                    Podpis rodičů                                                                    

http://www.farnostkunratice.cz/

