PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ / KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY
školní rok 2019/20
Jméno a příjmení žáka:
Pokřtěn/a:

………………………………………..…………………….…………..

 ANO  NE  ZATÍM NE

Třída: …………..

Bydliště: .……………………………………………………..…
Email na rodiče: ..…………….……………………………..

Navštěvuje školu:



ZŠ Rokytnice



ZŠ Brodek u Přerova



Jinde: …………………………………………………………………………….…………………

Hlásí se do skupiny číslo: ………….

Jméno a příjmení otce:

……………………………..……………….…………...

 ……………..…………………

Jméno a příjmení matky:

……………………………………………………..…….

 ....….…………………………

Podpis rodičů:

………………………………………………….
otec

….…….………………………………………..
matka

Výuka náboženství se na základě Vašeho přání stává pevnou součástí školního rozvrhu dítěte.
Případnou neúčast žáka na hodině proto vždy řádně omluvte. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodiny náboženství jsou tady proto, aby ve světle katolické víry
pomáhaly dětem k získání pozitivního vnímání světa kolem nás;
k porozumění křesťanskému obrazu Boha a jeho vztahu k nám;
k rozvoji osobnosti s důrazem na pravidelný dobrý skutek.
V měsíci květnu se s dětmi z náboženství
vydáváme na celodenní výlet autobusem.
Děti od 12 let zveme na dobrodružný víkend na kolech.
www.farni-musle.cz

Kde nás můžete najít?

číslo skupiny

ZŠ Rokytnice
otec Tomáš Klíč

pondělí
 736 522 838

třídy 1+2
třídy 3 až 5

od 12:00 (45 min)
od 13:00 (45 min)

1A
1B

Fara Rokytnice
Markéta Matlochová

středa
 737 619 805

druhý stupeň A *
druhý stupeň B *

od 16:00 (60 min)
od 17:00 (60 min)

2A
2B

ZŠ Brodek
otec Tomáš Klíč

středa

třídy 1 až 4
třída 5

od 13:25 (45 min)
od 12:25 (45 min)

3A
3B

Fara Brodek
otec Tomáš Klíč

čtvrtek

první stupeň *
druhý stupeň *

od 15:30 (60 min)
od 16:30 (60 min)

4A
4B

* Žáci, kteří nemají možnost navštěvovat náboženství na škole, si z naší nabídky vybírají hodinu
katecheze na faře tak, aby stíhali případné odpolední vyučování, doučování na přijímačky, cvičení
v sokole, hudebku, skautování, sportovní tréninky a jiné své oblíbené aktivity. Přitom je moudré mít
na paměti Ježíšova slova: „Hledejte nejprve Boží království … a všechno ostatní vám bude přidáno.“
Startujeme v týdnu od 16.9.2019.

