
Milí rodiče,
ve  školním  roce  2022/2023  bude  opět  probíhat  výuka  

římskokatolického náboženství v naší farnosti. Je to nabídka pomoci Vám
při předávání křesťanských hodnot Vašim dětem, které máte vést k víře  
a plnému křesťanskému životu. 

Vedle  výuky náboženství  mají  Vaše  děti  možnost  účastnit  se  ve  
farnosti  mší  svatých  pro  děti,  které  budou  opět  od  září  do  června
pravidelně každou 2. neděli v měsíci při mši svaté v 9 hod. v klášterním
kostele v Nové Pace.  Zároveň bude obnoveno společenství dětí mladšího
školního věku na faře.

Přejete-li  si  tedy,  aby  Vaše  dítě  navštěvovalo  výuku  
římskokatolického  náboženství,  vyplňte  tuto  přihlášku  a  do  31.  srpna
2022 ji odevzdejte P.     Pavlu Kalitovi nebo na faře.   Přihlášku vyplňte  
i pro děti, které i     v     minulém školním roce chodily na náboženství.   Až
to bude možné, oznámíme rozvrh vyučovacích hodin a prosíme, aby další
mimoškolní aktivity dětí se plánovaly mimo čas hodin náboženství. Výuka
náboženství začne od     3  .října 2022  .   

P. Pavel Kalita

--------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na výuku náboženství ve škol. roce 2022/23

Jméno a příjmení žáka: ………………………..……………………………

Rok narození………………………………………………………………..

Bydliště (úplné): ……………………………………………………………

Škola: ………………………..…………… Třída: (např. 2B)……………..

Kontakt na rodiče: (tel., mobil, e – mail, atp., uveďte na koho z rodičů kontakt je) 

……………………………………………………………………………..

V ……………………… Dne …………………………………………………………….

Podpis alespoň jednoho z rodičů: ………………………………………………….

…



Římskokatolická farnost Nová Paka je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve

smyslu Nařízení  o  ochraně  osobních údajů (GDPR).  Osobní  údaje výslovně uvedené  

v této přihlášce  zpracovává  na  základě  jejího podání,  a  to  výhradně za účelem řádné

výuky  náboženství  včetně  nezbytné  evidence  žáků.  Osobní  údaje  zpracovává  jen  

v  nezbytné  míře  a  rozsahu  po  dobu konání  výuky a  dále  po  nezbytně  nutnou dobu  

z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba

jím řádně pověřená  k  výuce  náboženství.  Dítě,  respektive  jeho  zákonní  zástupci  mají

právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci  údajů, o informaci, které jejich osobní

údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou

údaje zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování.

S podněty se lze obracet na farností určeného pověřence, jehož jméno a kontakty poskytne

katecheta či administrátor farnosti.
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