Římskokatolická farnost:

Dne .................................................................   Č. j. ....................................................................................

Žádost o udělení kanonické mise pro výuku římskokatolického náboženství
ve školním roce .......................  
nebo v následujících třech školních letech počínaje rokem ...........................  */

Žádám o udělení kanonické mise pro katechetu – katechetku:

Jméno a příjmení, tituly, řádová zkratka:...........................................................................................
Adresa bydliště (korespondenční):.......................................................................................................

DALŠÍ  OSOBNÍ  A KONTAKTNÍ ÚDAJE (tučně označené jsou povinné):
Datum narození:

E-mail:

Občanství:



Národnost:

Telefon:

Zaměstnání:

Mobil:


KATECHETICKÁ ČINNOST KATECHETY:
Typ činnosti:
Farnosti, ve kterých katecheta bude tuto činnost vykonávat:
Výuka náboženství ve škole

Katecheze dětí ve farnosti 
(i předškolních)

Katecheze mládeže nebo dospělých

Přípravy ke slavení svátostí

VZDĚLÁNÍ KATECHETY (zakřížkujte vhodnou volbu)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Podtrhněte  odpovídající údaj
VŠ  /   SŠ s maturitou  /   SŠ bez maturity  /   Základní


Teologické či katechetické vzdělání:
Postgraduální ThLic., Th.D. /  Teologická fakulta Mgr.  /  TF  Bc.  
Náboženská výchova Bc.  /  Katechetický kurz  /  studuji
Pedagogické vzdělání vysokoškolské:
 ANO  /  NE
škrtněte, co se nehodí
Absolvent Kurzu etické výchovy:
ANO  /  NE
škrtněte, co se nehodí

Název školy/škol, kde jste získal(a) toto vzdělání 
a rok jejího ukončení
(např. KTF UK Praha, 2000; ):

Vysvětlivka */ viz druhá strana formuláře.
Farnost zajišťuje pro výuku náboženství prostory, uzavření dohody o pracovní činnosti se školami a finanční prostředky na pomůcky pro děti i pro katechetu (dle dohody). Farnost též zajišťuje prostory a potřebné pomůcky pro všechny další katechetické aktivity, kterým se katecheta věnuje.
Katecheta bere na vědomí, že udělení kanonické mise ho zavazuje k dalšímu vzdělávání, které organizuje a nabízí Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého (dále KPC). K povinné součásti dalšího vzdělávání patří účast na diecézním a oblastních setkáních. O termínech a dalších nabídkách, které jsou zpravidla finančně dotovány Biskupstvím, bude katecheta pravidelně informován Občasníkem KPC, který je mu na základě udělení kanonické mise zasílán zdarma. 
Dále biskupství poskytuje vybrané metodické pomůcky se slevou nebo zcela zdarma. 
Dojde-li během školního roku, na který je mise vystavena, ke změně údajů nebo k ukončení služby katechety, oznamte to, prosíme, pracovnicím KPC:  tel. 495 063 420, e-mail: kc@bihk.cz" kc@bihk.cz. 

Podpis duchovního správce farnosti:  .........................................................................................................

Biskupství královéhradecké je správcem osobních údajů katechety ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této žádosti o udělení kanonické mise pro výuku římskokatolického náboženství zpracovává na základě jejího podání, a to za účelem realizace vzdělávání a spolupráce. Osobní údaje zpracovává v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání kanonické mise a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim mají jen pracovníci katechetického a pedagogického centra, a příslušní duchovní správci farností. Katecheta má právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojde-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, může 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.  

Prohlašuji, že jsem se s uvedenými informacemi seznámil/a a vzal/a je na vědomí.

Školení o GDPR jsem absolvoval/a dne……………………………………………………………………..
(školení provádí příslušný duchovní, který o kanonickou misi žádá).

Zavazuji se dodržovat vnitřní směrnici biskupství o ochraně osobních údajů.

Podpis katechety:  ..........................................................................................................................................

Žádost odešlete na adresu:
Biskupství královéhradecké
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové

nejpozději do 31. 8. aktuálního roku

Děkujeme Vám za pozornost věnovanou tomuto formuláři.

Vysvětlivka:
*/ Škrtněte, co se nehodí. O udělení kanonické mise na tři roky lze žádat pro katechetu, který obdržel kanonickou misi již nejméně dvakrát a tyto dva roky aktivně působil v katechetické činnosti některé farnosti. Předpokládá se, že v následujících třech letech bude v této službě pokračovat.

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého, poslední aktualizace formuláře: květen 2019

