
MILÍ RODIČE  
Bůh vám svěřil nesmírný poklad - život vašeho dítěte. Jeho narozením a přijetím do rodiny jste se stali zodpovědnými za 
jeho výchovu a vývoj. Při křtu svého dítěte jste slíbili a přijali zodpovědnost za jeho výchovu ve víře – za jeho 
duchovní život. Protože nejste na vše sami, jste členy rodiny Božích dětí – církve, chceme vám být nápomocni při 
naplňování tohoto zodpovědného poslání a pomáhat vám při křesťanské výchově vašeho dítěte. Nabízíme vám proto 
možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu „římskokatolické náboženství“.  
Na našich setkáních chceme společně hlouběji poznávat Boží působení v nás, v našich bližních i kolem nás, objevovat 
velikost Boží lásky dané nám v Kristu Ježíši a nám zprostředkované působením Ducha Svatého. V hodinách náboženství 
chceme také prostřednictvím různých aktivit hledat a poznávat pravdu o stvoření a člověku, seznamovat se s obsahem 
Božího slova - Bible a vytvářet přátelské společenství Božích dětí.  
Pro upřesnění pozice nepovinných předmětů na škole, jakým je i Náboženství:  
1) žáci, kteří jsou do tohoto předmětu přihlášeni, mají povinnost jej navštěvovat pravidelně jako povinný předmět,  
2) nepřítomnost dítěte na vyučování musí být omluvena, nejlépe písemně rodiči,  
3) pro chování žáků před a během výuky platí školní řád příslušné školy.  
4) prosíme rodiče, aby docházku dětí kontrolovali (děti dostávají pracovní listy, můžete také volat katechetovi apod.) 
  
Vyzýváme vás, rodiče, abyste se nebáli v záležitostech křesťanské výchovy a vyučování náboženství kontaktovat 
katechetu svého dítěte, popř. vypište specifické potřeby vzdělávání. Přihlásit můžete dítě i z nevěřící rodiny, pokud máte 
zájem o jeho seznámení se základy křesťanství, porozumění podstatě Vánoc, Velikonoc a dalších významných svátků 
apod.   
Podepsanou přihlášku svého dítěte do nepovinného předmětu Náboženství, prosíme, odevzdejte nejpozději do 
9.9.2018 do poštovní schránky u vchodu do fary Ostravice, v sakristii kostela nebo u třídní učitelky na své škole. 
Očekáváme a budeme se snažit o co nejlepší spolupráci při křesťanské výchově vašeho dítěte.  
Váš kněz P. Andrej Slodička , https://www.farnostostravice.cz/akce-nabozenstvi/prihlaska-do-nabozenstvi/ 
Zde prosím odstřihněte . Odevzdejte jen spodní část přihlášky. Děkuji  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ve školním roce..................................navštěvuje..................................třídu 

na ZŠ.................................................................................................................... 

Bydliště............................................................................................................... 

Telefon rodičů..................................E-mail rodičů........................................ 

 Přijalo Vaše dítě svátost křtu?   ano - ne 

          ~         1. svaté přijímání? ano – ne   

Má se letos na něj připravovat?  ano - ne 

       Náboženství navštěvovalo v těchto třídách....................................... 

        Pokud má vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, napište,  

       prosím,  jaké:………………………………………………………………………… 

    

       V.............................dne................ Podpis rodičů:…………………………………… 

            


