Milí rodiče!
v Katechismu katolické církve čteme: Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu
evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku by měli začít vychovávat děti k víře. To se uskutečňuje již tehdy,
když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná
katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti
modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím
a srdcem liturgického života; je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů.
Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.
(Čl. 2225, 2226 a 2229)

…………………………………………………………………………………………...…………………
Přihláška do náboženské výchovy v římskokatolické farnosti Polešovice ve školním roce
2020/21

Přihlašuji své dítě (jméno a příjmení) ……………………….…………..… žáka, žákyni třídy: ……….....
nar. …………………….

pokřtěné: ano - ne (zakroužkujte; označit nutně u III. ročníku)

do náboženské výchovy Římskokatolické církve.
Jméno, adresa a telefon rodičů: ……………………………………………………...……………..…………….
Jsem jsi vědom(a) a souhlasím se závazky týkajícími se docházky (viz druhá strana).
V Polešovicích, dne: ……………………….

Podpis(y) rodičů:
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Praktické poznámky týkající se docházky do náboženské výchovy:
Náboženská výchova ve škole má statut (zákon 561/2004 Sb. § 15) nepovinného předmětu. To znamená, že
do takového předmětu je nutné se přihlašovat na začátku každého školního roku.
Pro žáka, který se přihlásí do nepovinného předmětu, je docházka povinná. Každá absence musí být
omluvena rodičem písemnou formou. Neomluvené hodiny jsou chápány stejně jako v jiných povinných
předmětech. Předmět náboženská výchova se také klasifikuje.
Na výuku žák přichází včas a je připraven (učebnice, sešit, žákovská knížka …)
Vyučující má právo poznačit do žákovské knížky i případné nedostatky chování žáka.
Na děti i dobrou spolupráci s rodiči se těší P. Jozef.

Vyplněnou přihlášku předejte ve škole nebo na faře do konce srpna 2020
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