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Srdečně Vás, paní ředitelko/pane řediteli, zdravím! 
 
Rád bych Vás poprosil, jako zodpovědný za výuku náboženství nejen ve 
farnosti, ale také na školách v území farnosti, kterou spravuji, o spolupráci.  
 
A to na základě informací od pár rodičů z těchto škol: 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ 
Propojení Sedlčany, MŠ a ZŠ Jesenice, ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec, ZŠ a MŠ Chlum, 
kteří se nechali slyšet, že mají zájem o nepovinný předmět náboženství. 
Někteří své přihlášky prý na n. p. náboženství díky Vaší dlouhodobé aktivní 
spolupráci již Vám dokonce odevzdali. Za tuto aktivní spolupráci z Vaší strany moc 
děkuji. Velice si ji vážím.  
 
Osobně v této chvíli vím, díky vyslovené žádosti rodičů, vždy o pár dětech z každé 
školy. A proto bych Vás poprosil, zda byste podpořili základní vzdělání ve svém 
vyznání své žáky, kteří mají na něm ze zákona právo a  umožnili i případným dalším 
zájemcům toto vzdělání. 
 
Mohli byste prosím předat všem žákům vaší školy přihlášku, kterou Vám 
posílám v příloze, aby bylo tak umožněno základní vzdělání ve svém vyznání všem 
případným zájemcům? A byla tak nabídka tohoto vzdělání všem žákům umožněna? 
 
Nabízím Vám prezentaci nepovinného předmětu náboženství.  Zdali uznáte za 
vhodné, případná vyučující paní Mgr. Ivanka Čiháková by mohla přijít příští týden 
(13.-17.9.) do Vaší školy, tedy (kromě čtvrtka). Mohla by se žákům jako vyučující 
nepovinného předmětu náboženství představit a něco málo k výuce nepovinného 
předmětu náboženství i říci.  
V případě zájmu o tuto prezentaci nepovinného předmětu náboženství mi dejte 
prosím obratem emailem vědět nebo se prosím obraťte telefonicky přímo na 
Mgr. Ivanku Čihákovou 725 380 414.  
 
Rád bych o možnosti výuky nepovinného předmětu náboženství na školách dle 
zákona rád informoval také v neděli ve farnosti a dal k dispozici přihlášku na 
náboženství ZŠ a SŠ i tam, aby se dozvěděli rodiče a děti o náboženství nejen 
ve  škole, ale také i farnosti. 
 
Nevím, zdali se na všech školách na Sedlčansku přihlásí 7 či více žáků na tento 
nepovinný předmět v jednotlivých školách, popřípadě, jaký bude zájem ve Vaší škole. 
Ale rád bych dal k dispozic možnost tuto zákonnou formu výuku náboženství všem, 
kteří o hodnoty člověka, rodiny, společnosti, morální stojící na Desateru Božích 
přikázání má zájem.  
 
Mohu se Vás zeptat, zdali byste byl/a ochotný/á o spolupráci a naplnit tak zákonnou 
formu umožnění základního vzdělání ve víře skrze výuku nepovinného předmětu 
náboženství na Vaší škola a tyto přihlášky všem žákům ve vaší škole 
rozdat? Podpořit tak možnost náboženského vzdělávání Vašich žáků? 
 
Zároveň bych se Vás rád zeptal, zda by někdo z Vás (ředitelů/ředitelek ZŠ) byl 
ochotný otevřít nepovinný předmět náboženství na své škole popřípadě i pro 
žáky z jiných škol? Kdyby se všude přihlásilo pouze od 1 do 6 žáků? 



Tak jak je dle zákona možné k otevření nepovinného předmětu náboženství 
sloučení žáků z více škol s finanční spoluúčastí všech daných škol. Budu 
předem rád za případnou reakci na tuto mou otázku, prosbu.  
 
Osobně mohu pomoci kromě zařízení vyučující, např. vytisknutím přihlášek. 
Dodat Vámi požadované množství během pátku 10. 9. 2021 dopoledne.   
 
Budu Vám vděčný za spolupráci i za odpověď.  
 
S přáním všeho dobrého Vám i celému pedagogickému sboru, Stanislav Glac   
------------------------------------------------------------------------------- 
Mgr. Stanislav Glac - kněz - administrátor ŘKF Sedlčany 
 


