
Římskokatolická farnost Skuteč, Raná, Předhradí 

Tyršova 1, Skuteč, 539 73 

Vážení rodiče! 

Římskokatolická církev organizuje systematickou výuku 

náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury 

křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim 

další péči v oblasti života z víry dle Vašeho přání a přání dětí.  

Výuka se koná dle rozvrhu, zveřejněného v září t.r.  

Zodpovědnými vyučujícími jsou: P.Ondřej Matula tel 732536873, 

P.Jan Linhart tel. 605541676, Markéta Požárová tel.776590591. 

Přejete-li si, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku náboženství ve 

školním roce 2019/20, prosíme Vás o vyplnění přihlášky a její 

odevzdání co nejdříve na faru ve Skutči, v sakristii kostela nebo 

třídnímu učiteli. Podepsanou naskenovanou přihlášku můžete poslat i elektronicky na 

ondrejmatula@seznam.cz 

 

 

Přihláška na výuku náboženství ve školním roce 2019/20 

 

Jméno dítěte:  …….……………………………………………………………………………………. 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………… 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………… 

Škola a ročník, který dítě navštěvuje: …………………………………………………………………. 

Kontakt na rodiče nebo zákonné zástupce: …………………………………………………………… 

Římskokatolická farnost Skuteč je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu Nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za 
účelem řádné výuky náboženství včetně nezbytné evidence žáků. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu 
po dobu konání výuky a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen 
administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená k výuce náboženství. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci mají právo 
žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k 
nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či 
omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, 
jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.   
 

V …………………………… dne……..………… 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce ………………………………………………. 


