
Výuka katolického náboženství 
ve školním roce 2020 - 21 

 
 

„Co by člověku bylo platné, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši?“ 
(Bible, Evangelium podle sv. Marka) 

 

 

Milí rodiče, milé děti, 

 nabízíme Vám možnost setkávat se v rámci výuky katolického náboženství. Budeme 

hovořit o křesťanských kořenech Evropy, o víře v Boha, o Bibli, o Ježíši Kristu, zakladateli 

křesťanství, o dobru a zlu, o tom, jak se stávat lepšími, aby i svět kolem nás mohl být lepší. 

 Poznání základních bodů křesťanství a katolického náboženství dětem pomůže lépe 

chápat naše dějiny, principy morálky a kultury naší společnosti i tvorbu velkých umělců. 

 Budeme se setkávat jednou týdně na faře v těchto věkových skupinách:  

 

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:30 – 15:30 (Mgr. Eliška Týlová)  

1. – 2. tř. úterý 16 – 17 h. (Mgr. Hana Křížková) 

3. – 5. tř. úterý 16 – 17 h. (Mgr. Marie Bukovanská) 

4. – 5. tř. pondělí 15:45 – 16:45 (Terezie Řeřichová) 

6. – 9. tř. (prima – kvarta): čtvrtek 16 – 17 h. (P. Václav Novák) 

Adresa fary: Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem    www.farnost-usti.cz 

Kontakty: Tel.: 475 209 303; mobil: 604 201 533; e-mail: arcidekul@seznam.cz 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Přihláška na výuku náboženství (2020/2021) 

 

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

 

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

 

Bydliště………………............................................................................................. 

 

Škola ………..................................................... Třída .................... 

 

Rodič …….………………………………….......................................................... 

Kontaktní údaje na rodiče: 

 

Tel ………………...……….  E-mail  ……………...…………………………….. 
 

Pokřtěn ANO (datum křtu)                       x     NE (nehodící se škrtněte) 

 

Přihlašuji dítě do skupiny (uveďte věkovou skupinu a den): 

 

….............................................................................................................................. 
 

Podpis rodiče .................................... 
 

Otočte prosím a potvrďte ještě poučení o ochraně osobních údajů. 

http://www.farnost-usti.cz/
mailto:arcidecul@seznam.cz


 

Přihlášení dítěte předpokládá jeho pravidelnou účast na této výuce, 

v případě jeho neúčasti prosíme předem omluvte dítě u daného vyučujícího 

(např. telefonicky). Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů (akce – výuka náboženství) 

 

V souvislosti s přihlášením Vašeho dítěte na výuku náboženství, kterou pořádá 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem, IČ 44226349, se sídlem Bílinská 

110/3, Ústí nad Labem, jste poskytl(a) Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. 

 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány organizátorem akce výhradně pro 

potřeby a zajištění této akce. Nebudou předány třetím osobám a bez souhlasu nebudou 

využity pro jakékoliv další účely, včetně zvaní na obdobné typy akcí v budoucnu. Vámi 

poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a dále po dobu nutnou 

k jejímu vypořádání. V rámci farního účetnictví však budou v souvislosti s Vaší případnou 

úhradou případných dílčích akcí – výletů, víkendů – uchovávány po dobu stanovenou 

zákonnými předpisy v oblasti vedení účetnictví. Bližší informace k této problematice Vám 

rád poskytne organizátor akce. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů a v souladu se svými povinnostmi podle GDPR 

jmenovala Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem pověřence pro ochranu 

osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou 

na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky na čísle 703 454 451 nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz. 

 

 

 

V ___________________________ dne ________ ____________________ 

           Podpis rodiče 


