
V případě, že se ve škole Vašeho dítěte, která 

spadá pod ŘKF Sedlčany, nepřihlásí 7 či více 

dětí na nepovinný předmět náboženství a tím 

se předmět nebude moci otevřít, nezoufejte, 

řešení výuky pro Vaše dítě se najde.  

Kontakt na pedagoga:  

Mgr. Ivanka Čiháková  

Tel. 725 380 414 

Email: ivankacihakova@seznam.cz 

 

Jméno …………………………………………………….. Příjmení ............................................................................... 

Datum narození.............................................Ve školním roce.........................navštěvuje...............třídu 

na ZŠ..........................................................................................Třídní učitel ………………………………………... 

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

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

Náboženství navštěvovalo v těchto třídách………………………………………………………………………………………… 

 Pokud má vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, napište, prosím, jaké 

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

Přihlašujeme tímto naše dítě na výuku náboženství na jeho ZŠ/SŠ (napište název a adresu školy):  

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

který bude vyučován vysokoškolsky vzdělaným pedagogem v oblasti Římskokatolického vyznání. 

V...............................dne.....................Podpis rodičů...................................................................... 

Římskokatolická farnost Sedlčany, IČ: 18608817 a ZŠ/SŠ Vašeho dítěte Vás tímto informuje, 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. 

  

 

 

 

 

  

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

Podání přihlášky:  

Originál prosím odevzdejte ZŠ/SŠ, kam Vaše dítě chodí. Kopii (oskenujte či vyfoťte) pošlete 

prosím z organizačního důvodu vyučující na email: ivankacihakova@seznam.cz 
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