
Pozvánka a přihláška na náboženství 

 
Mojžíš předává Izraelitům desky Desatera ve chvíli, kdy si z nevěry sami vyrobili zlaté tele, které nazvali svým bohem. 

 

A stejně jako děti na Prázdninách s malým oslíkem se i vy můžete těšit, že se během výuky náboženství 
seznámíte s těmito pravidly, ale i s dalšími důležitými věcmi, které se nám budou hodit na cestě 

životem... Těšíme se, že v letoším roce nám pravidla dovolí se scházet naživo... 
 

VYSOKÉ MÝTO: Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě začne v pondělí 20. září 2021 a bude probíhat na 

faře vždy v pondělí v odpoledních hodinách dle rozvrhu dětí. Přijďte na faru v 13:30 a domluvíme 
konkrétní časy výuky. Kdo končí později, ať přijde po skončení vyučování. 
 

VRACLAV: Bude probíhat vždy v pátek ve škole od 12:50-13:35. První setkání se uskuteční 24. září 2021. 
 

KNÍŘOV: Bude probíhat vždy v pátek ve škole od 14:00-14:45. První setkání se uskuteční 24. září 2021. 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost-děkanství, Försterova 161, 566 01 Vysoké Mýto      

https://farnostvmyto.cz/  mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

Mgr. Pavel Mistr 465 420 983 nebo 728 185 336, Mgr. Radka Blajdová 775 391 600  
 

Římskokatolická farnost Vysoké Mýto, IČ 47499109, se sídlem Försterova 161, Vysoké Mýto, 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 plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 
 

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2021/2022  
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………….…………………………….. Věk: …………..…….  
Datum narození: …………………………… Škola a třída: ……………..…………………………………………..  

Přijaté svátosti:     Křest □ Ano □ Ne                                              Svaté přijímání □ Ano □ Ne 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………..…………………………………  
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………..  
tel. matka: ……………………………………………….……tel. otec:…………………………………………………..  
Ev. tel. kontakt na žáka:…………………………………………………………………………………………………… 

Pokud chodí žák na 1. stupeň Jiráskovy ZŠ a chcete, aby byl vyzvednut v družině, uveďte 
prosím jméno družinářky:………………………………………………………………………………………………... 

Pro žáky náboženství ve VM – v kolik hodin končí v pondělí výuka ………………………………….. 
 

Podpis rodičů: ……………………………………….………………………………………………………………………..  
 

* Přihlášku prosím odevzdejte ve škole, po skončení bohoslužeb v zákristii, do schránky  
   na faře do 19.9.2021 nebo přineste s sebou na první setkání.  

„Hospodin nám dal 
pravidla pro život!” 

„Hurá... !” 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

