Katechetické a pedagogické centrum, Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava,
kpc@doo.cz, tel. 731 136 051, 597 822 233

PROHLÁŠENÍ NOVÉHO KATECHETY (VYUČUJÍCÍHO NÁBOŽENSTVÍ)
1. Osobní údaje
Titul, jméno a příjmení
Rodné příjmení
Datum a místo narození
Adresa bydliště (vč. PSČ)
Kontakty (telefon, e-mail)
Farnost žádající o KM
2. Údaje o vzdělání (uveďte nejvyšší dosažené vzdělání)
název a místo školy
vystudovaný obor
rok ukončení
vzdělání pro výuku náboženství
název a místo školy (kurzu), vystudovaný obor
rok ukončení

Prohlášení katechety (vyučujícího náboženství)
Beru na vědomí, že udělení kanonické mise mě zavazuje:
1. k dalšímu vzdělávání teologického a pedagogického charakteru1,
2. k pravidelné účasti na děkanátních setkáních katechetů a vyučujících náboženství,
3. ke katechetické činnosti, která je v souladu s naukou římskokatolické církve, s katechetickým záměrem
farností, v nichž působím (školním vzdělávacím programem a plánem pastoračních aktivit školy). Jsem si
vědom/a povinnosti projednat svůj záměr vykonávat katechetickou službu s faráři/administrátory těchto
farností a předložit jim rozvrh hodin.
Prohlašuji, že jsem nebyl/a nikdy soudně trestán/a za úmyslnou trestnou činnost.2

datum

podpis katechety (učitele náboženství)

Na základě podání žádosti o kanonickou misi k výuce náboženství zpracovává Biskupství ostravsko-opavské,
IČ 65468953, se sídlem Kostelní nám. 3172/1 728 02 Ostrava, (dále jen "správce") osobní údaje katechetů v rozsahu jméno
a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, údaje o dosaženém vzdělání, titul, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto
osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy spočívající v udělení kanonické mise, z titulu oprávněného zájmu správce
spočívajícího v zajišťování žádoucí úrovně kvality výuky náboženství, informování katechetů o nových postupech a povinnostech,
vedení evidence osob vykonávajících službu a z titulu bližší identifikace osoby při elektronickém zpracování žádostí o KM. V případě
odebrání kanonické mise mohou být osobní údaje dále zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce. Osobní údaje mohou
být předávány jiným církevním právnickým osobám, a to pouze pro účely výkonu kanonické mise. 3
1

Nabídka dalšího vzdělávání a termínů děkanátních setkání bude zasílána prostřednictvím e-mailu.
V této souvislosti může být ze strany biskupství vyžádán aktuální výpis z trestního rejstříku.
3 Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k ukončení služby katechety (učitele náboženství), oznamte to, prosíme, pracovnicím KPC na výše uvedených kontaktech.
Děkujeme.
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