

 

 

 
Přihláška k výuce římskokatolického 
náboženství pro školní rok 2021/22 
 
 

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………… 
 
Školní ročník (třída): …………….………………………………………………….……….… 
 
Dítě bylo u prvního sv. přijímání   ano ne  (nehodící se škrtněte) 
 
Jméno a příjmení  
zákonného zástupce: ………….………..…………………………………………………….. 
 
Kontakty zákonného zástupce: 
 
Telefon ………………………………………… Email …………………………………………… 
 
Podpis zákonného zástupce:  
 
 
………………………………………………………………….. 
 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, IČ 44159994 se 
sídlem Filipcovo nám 20/4 Prostějov informuje tímto zákonné zástupce dítěte, 
že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této 
přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této 
výuky. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu oprávněného zájmu správce. 
Více informací o zpracování osobních údajů správce naleznete na webové 
adrese: www.povyseni.dpv.cz 
 
Přihlášku odevzdejte v hodině náboženství. 
 

 

 

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

Vážení rodiče, 

výuka náboženství organizovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého 
Kříže Prostějov bude v novém školním roce 2021/22 probíhat stejně jako 
v minulém školním roce centrálně. 

Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17. 

Čas je stanoven na čtvrtek od 16:30 hod. Výuka trvá 45 minut. Během školního 
roku můžete po skončení vyučování využít nabídku mše svaté s katechezí pro děti 
v 17:30 v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Výuka ve školním roce 2021/22 začíná 9. září v 17:30 mší svatou s katechezí pro 
děti v kostele Povýšení svatého Kříže. 

První vyučovací hodina bude ve čtvrtek 16. září v 16:30 v budově CMG. 

 

Informace o konání výuky a konání katecheze pro děti je každý týden zveřejněna 
v Nedělníku, který je k dispozici na nedělních bohoslužbách, na internetových 
stránkách farnosti a je možné se přihlásit k jeho odběru na adrese 
nedelnik@prostejovfarnost.cz. 

Výuka dětí navštěvujících třetí třídu je součástí přípravy na první svatou zpověď a 
první svaté přijímání. 

Vyplněnou přihlášku odevzdá dítě v hodině náboženství. 

 

 

 

 

 

P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala, farář Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže 
Prostějov, tel.:734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz 
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