(sk) ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
(hu) GYERMEK FELVÉTELI KÉRELME AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

(Meno a priezvisko, adresa a kontakt zákonného zástupcu žiaka /
Név, vezetéknév, cím, e-mail-cím és telefonszám a tanuló törvényes képviselőjére)

Základná škola

Vec / Tárgy:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 20___/20___
Gyermek felvételi kérelme az általános iskola 1. évfolyamára a tanévben 20 ___ / 20___
V zmysle § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej
škole ako zákonný zástupca / Törvény 19. §-a és 20. §-a alapján a Kbt. 245/2008 Coll. rendelet
10. §-a szerint a nevelésről és oktatásról szóló (iskolatörvény), valamint egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi XC. 320/2008 Coll. általános iskoláról törvényes képviselőként,
meno a priezvisko / név és vezetéknév: ............................................................................................
žiadam o prijatie môjho dieťaťa / kérem gyermekem befogadását
meno a priezvisko / név és vezetéknév: ............................................................................................
dátum a miesto narodenia / dátum és születési hely: ......................................................................
adresa trvalého bydliska / állandó lakcím: .......................................................................................
do prvého ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky / az első tanévre, hogy teljesítse a
tankötelezettséget.
Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal/a do inej základnej školy a nie sú mi
známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
/ Becsületemből kijelentem, hogy a nevezett gyermeket más általános iskolába nem írattam, és
egyéb olyan súlyos körülményről nem tudok, amely a gyermek tankötelezettségét befolyásolná.
Som si vedomý/á, že ak moje dieťa nastúpi do inej ZŠ, musím to neodkladne oznámiť vedeniu
školy. V prípade zanedbania alebo neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. / Tisztában vagyok vele, hogy ha gyermekem
másik általános iskolába kerül, azonnal értesítenem kell az iskola vezetőségét. Az oktatásban
való elhanyagolás vagy elmulasztás esetén ez a tankötelezettség elmulasztásának minősül.

.................. dňa / nap ..................

...................................................
podpis zákonného zástupcu /
a törvényes képviselő aláírása

