
SCHOLA 

při Římskokatolické farnosti Prachatice 

Milí rodiče, 

dostáváte přihlášku do sboru pro Vaše dítě. V případě zájmu prosíme o její 

vyplnění. 

Tento chrámový sbor začal nacvičovat v září 2006. V současnosti svým 

zpěvem doprovází pravidelné dětské bohoslužby v kostele sv. Jakuba každou 

první neděli v měsíci. Během školního roku vystoupí i na několika dalších 

akcích. Srdečně zveme na první schůzku v tomto školním roce na faru v 

Prachaticích (Děkanská ulice 31) v úterý 7. září od 17.00 hod (vchod ze 

dvora - Věžní ul.). Přezůvky s sebou. Aktuální informace na 

www.farnostprachatice.cz  Setkání budou 1x za 14 dní. 
 

    Ing. Petr Šrámek                         Mgr. Lenka Hanžlová      

      724  527 881                                603 859 190 

  

............................................................................................................................ 

Přihláška - Schola při Římskokatolické farnosti Prachatice 

 

Jméno a příjmení   ______________________________________________ 

 

Třída   ________      Bydliště   ____________________________________ 

 

Telefon. kontakt rodičů   _________________________________________ 

 

Zdravotní pojišťovna   ___________________________________________ 

 

Po ukončení zkoušky sboru odchází naše dítě (zaškrtněte): 

- samo domů 

- s doprovodem (uveďte s kým)   ___________________________________ 

 
V rámci aktivit a vystoupení účastník souhlasí, že může být předmětem fotografování. V případě 

nesouhlasu se zveřejněním fotografie Vašeho dítěte se prosím obraťte na fotografa nebo zavolejte na 

tel: 603 859 190.  

 

Podpis rodičů   _________________________________________________ 

 

adresa fary: Děkanská 31, 383 01 Prachatice. Telefon 388 312 158  
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