
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Třída ve školním roce 2022/2023:
Ve kterých třídách už dítě do náboženství chodilo:
Adresa:
Telefon rodičů:
E-mail rodičů:
Bude dítě po skončení výuky odcházet samo?            ANO / NE
Římskokatolická farnost Ostrava - Třebovice tímto informuje zákonné zástupce
dítěte, že bude zpracovávat osobní údaje pro účely evidence účastníků výuky
náboženství a poskytování této výuky. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 
Rodič svým podpisem stvrzuje, že po skončení výuky přebírá
odpovědnost za dítě.
Podpis rodičů:

 
Odstřiženou a vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte:

do neděle 4. září 2022 v sakristii nebo do schránky na faře

PŘIHLÁŠKA
DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

FARNOST OSTRAVA-TŘEBOVICE

2022 / 2023

Příspěvek 100,- Kč
na učební materiály/učebnici
předejte prosím vyučujícímu
při první hodině náboženství.

V případě absence dítěte prosíme o včasné
omluvení formou SMS na telefonní číslo
vyučujícího, které bude upřesněno při první
hodině náboženství.

Příspěvek 100,- Kč
na učební materiály/učebnici
předejte prosím vyučujícímu
při první hodině náboženství.

V případě absence dítěte prosíme o včasné
omluvení formou SMS na telefonní číslo
vyučujícího, které bude upřesněno při první
hodině náboženství.

STŘEDA   15.30 - 16.15 
1. a 2.třída - Klára  Kociánová - KNIHOVNA
3. třída - o. Karel Rechtenberg - UČEBNA
4. třída - Tereza Nováková - HERNA
5. třída - Bára Pyšová - 1.PATRO U KLAVÍRU
6. třída - Jana Sabolová - KUCHYNĚ

STŘEDA   16.15 - 16.55 
MIKRONÁBOŽKO (MŠ)- Alenka Reichertová - KNIHOVNA
SCHOLIČKA - Tereza Nováková - HERNA
MINISTRANTI - Tom Novák - SAKRISTIE

Pro děti připravující se k 1.sv. přijímání začne v 2. pololetí 
navíc ještě speciální příprava.

 

STŘEDA   18.00 - 18.45
7. a 8.třída - o. Karel Rechtenberg - HERNA

STŘEDA OD 17.00 - MŠE SVATÁ PRO 
DĚTI  A RODIČE

PÁTEK   18.30 - 20.00
9.třída a 1.ročník SŠ - SPOLČO - o. Karel Rechtenberg

22 
23VÝUKA  NÁBOŽ ENS TV Í

NA  FAŘ E  V  OS T RAVĚ-T Ř EBOV IC ÍCH

      Ve středu 7. září v 17:00      
 

mše svatá s žehnáním aktovek
a po ní táborák na farní zahradě 

Výuka náboženství začne ve středu 14. září


