
Přihláška na náboženství ve školním roce 2018/19 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi, Na Sádce 18, Praha 4 – Chodov 

Korespondenční adresa:  U Modré školy 1, Praha 11 

tel.: 242 485 826,  733 770 847, e-mail: kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz 

 

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

 

Datum narození:  ............…………………………………………..……... 

 

Bydliště:  …………………………………………….……………………. 

 

Žák(yně): ……….…  třídy. 

 

Zdravotní či dietní omezení: ……..……………………………………………. 

 

Pokřtěn(a):  ANO* - NE*       Kde:  ……………...……………………………. 

 

Dosavadní délka náboženské výuky: ....…………. 

 

Mám zájem o přípravu k přijetí svátostí v tomto školním roce? 

(Pro zájemce prvokomunikanty je nutná předcházející docházka na náboženství minimálně 1 rok) 
ANO* - NE* 

 

Den výuky (ev.čas) a katecheta dle tabulky vpravo: 
(polovinu s tabulkou a termíny akcí odtrhněte pro vlastní potřebu) 

 

………………………………….…………………..………………………….. 

 

Jméno rodiče: …………………………………………………………………. 

 

Tel. kontakt na rodiče: ….……………………………………….……………. 

 

E-mail na rodiče: …....…………………………………………..…………….. 

 

Tel. kontakt na dítě, v případě, že je mu alespoň 12 let a má telefon:   ……… 

 

 

V ……………dne ………………     …...…………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce 

 

*  Hodící se zakroužkujte. 
 

Tuto polovinu přihlášky odevzdejte co nejdříve do kanceláře,  

schránky u sakristie nebo katechetům!!! 

 
OTOČ 

NÁBOŽENSTVÍ - 2018/19 

 

Den 
 

Čas Skupina Věk Třída Katecheta 

út 16:00 – 17:00  předškoláci 0-6 let  Martina Jarošová 

Blanka Ledvinková 

út 16:00 – 17:00 příprava na 

1.sv.přijímání 
(prvokomunikanti) 

7-9 let 2.-4. Vlasta Hamalová  

P. Michael Špilar 

út 16:00 – 17:00  1.st. po 1.sv.př. 9-11 let 4.-5. Jitka Ševčíková 

Monika Koptová? 

út 

 

16:00 – 17:00  1.st. po 1.sv.př. 7-9 let 2.-3. Eliška Bartoňová 

st 16:15 – 17:00 2.st. ZŠ 11-15 let 6.-9. P. Michal Prívara 

st 

 

15:00 – 15:45? 

 

16:00 – 17:00 

? 

 

1.st. bez př. na 

1.sv. přijímání 

? 

 

8-11 let 

? 

 

3.-4. 

Stanislava 

Fuchsová 

? 

st 16:00 – 17:00 1.st. bez př. na 

1.sv. přijímání 

6-8 let 1.-2. Lucie Chlupová 

st 

 

16:00 – 17:00 předškoláci 0-6 let  Marie Šmrhová 

 

Výuka probíhá v klubovnách v Komunitním centru Matky Terezy. 

 

Dotazy k výuce náboženství vyřizuje: Lucie Chlupová, tel.: 603 114 763 
 
 

Výuka náboženství je službou katechetů pro naší farnost - není honorována. 

 

Pokud máte zájem přispět na katechetické materiály finanční částkou, učiňte 

tak prosím na účet farnosti a do poznámky uveďte „KATECHEZE“. Při 

částce vyšší než 1000Kč je možné vystavit potvrzení pro odpočet od základu 

daně - pak uveďte svoje jméno, příjmení a adresu v poznámce k převodu. 
 

Číslo účtu: 19-9362170227/0100, Komerční banka 

 
Tato polovina přihlášky zůstává vám. 

OTOČ 

mailto:kancelar@kcmt.cz
http://www.kcmt.cz/


Důležité dny 

rezervujte je pro své děti a pro sebe 

 
 

Začátek katechetického roku - 19.9.2018 při mši sv. v 18.00 v KCMT. 
(Tentýž den poprázdninová příležitost ke svátosti smíření pro děti od 17.00) 
 

Zakončení katechetického roku - 19.6.2019 při mši sv. v 18.00 v KCMT. 
(Tentýž den předprázdninová příležitost ke svátosti smíření pro děti od 17.00) 
 

Zpovědní dny pro děti a jejich rodiny:    19.9. 2018 KCMT 

           12.12. 2018 KCMT 

           3.4. 2019 KCMT 

           19.6. 2019 KCMT 

 

Farní den „Pouť u sv. Františka“          6.10.2018 

 

Víkend pro maminky „Boží otcovská tvář“    12. – 14.10.2018 

(Svatá Hora u Příbrami) 

 

Sobota pro děti a rodiče                         12.1. 2019 

(fara, kostel sv. Františka) 

 

1. sv. přijímání                                        19.5. 2019  

 

Termíny společných programů pro prvokomunikanty a jejich rodiče budou 

upřesněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve shodě s GDPR vás informujeme, že vámi poskytnuté osobní údaje 

zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů pro 

potřeby výuky a následných programů pro děti a rodiče, pro komunikaci mezi 

katechety a rodiči, pro rozdělení dětí do příslušných skupin a zajištění jejich 

bezpečí. 

 

Správcem vašich osobních údajů je ŘK farnost u kostela sv. Františka 

z Assisi. Údaje nebudou předávány jiným osobám.  

 


