
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda 

*A nyomtatványt szíveskedjenek az anyakönyvi kivonat ill. a törvényes képviselő személyi igazolványa 

alapján pontosan kitölteni! 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE ŽIAKA do 1. ročníka základnej školy 

v školskom roku 2021/2022 
KÉRVÉNY a tanulónak az alapiskola első osztályába történő felvételre 

a 2021/2022-es tanévre 
 

 

Priezvisko a meno matky / Az anya neve:*______________________________________________ 

Trvalé bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ) / Állandó lakhelye:* 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. číslo / Telefonszáma: _________________________ 

 

Priezvisko a meno otca / Az apa neve: * ________________________________________________ 

Trvalé bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ) / Állandó lakhelye:* 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. číslo / Telefonszáma: _________________________ 

Žiadame o prijatie nášho dieťaťa do ZŠ / Kérjük gyermekünk felvételét az AI-ba 
 

Priezvisko a meno / A gyermek neve:*___________________________________________________ 

Dátum a miesto narodenia / Születésének dátuma és helye:*  

__________________________________________________________________________________  

Rodné číslo / Születési száma:* ____________________________________ 

Trvalé bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ) / Állandó lakhelye: * 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Informovaný súhlas rodiča :  
Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. som bol informovaný o spôsobe prijatia môjho dieťaťa  
(uvedeného vyššie v tejto žiadosti). Som si vedomý/-á, že ak moje dieťa nastúpi na inú ZŠ, musím to neodkladne oznámiť 
riaditeľstvu školy. V prípade zanedbania alebo neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako zanedbávanie povinnej 
školskej dochádzky.  

 

A szülő tájékozott beleegyezése 

Aláírásommal igazolom, hogy a 245/2008. sz. törvény értelmében felvilágosítást kaptam gyermekem (lásd fentebb) 

iskolai felvételének módjáról. Tudatosítom, hogy amennyiben gyermekem más alapiskolában kezdi meg 

tanulmányait, köteles vagyok azt az iskola igazgatóságának jelenteni. Abban az esetben, ha gyermekem 

elhanyagolja a tanulást vagy nem vesz részt az oktatásban, az a tankötelesség elhanyagolásának fog számítani.  

 

 

V Dunajskej Strede / Dunaszerdahelyen   Dátum: ____________________________ 
 

 

____________________________    ____________________________ 
      podpis 1. zákonného zástupcu                 podpis 2. zákonného zástupcu  

az 1. sz. törvényes képviselő aláírása        a 2. sz. törvényes képviselő aláírása  
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Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda 

*A nyomtatványt szíveskedjenek az anyakönyvi kivonat ill. a törvényes képviselő személyi igazolványa 
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Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ 

Beíratási kérdőív az alapiskola 1. évfolyamába 

Školský rok: 2021/2022 – es tanév 

 

Údaje o dieťati / A gyermek adatai 

Priezvisko a meno/ Családi és utónév  

Dátum narodenia / Születésének dátuma  

Rodné číslo / Személyi száma  

Miesto narodenia / Születésének helye  

Národnosť / Nemzetisége 
□ maďarská / magyar           □ iná / más: 

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

Štátna príslušnosť / Állampolgársága □ SK / SZK                         □ iné / más: ............................ 

Trvalé bydlisko / Állandó lakhely 

 Ulica, číslo / Utca, házszám 
 

Obec, PSČ / Község, irányítószám  

Adresa, odkiaľ dieťa dochádza do školy 

/Lakcím, ahonnan a gyermek iskolába jár 
 

Bude dieťa navštevovať etickú / 

náboženskú výchovu? / Etikára vagy 

hitoktatásra fog járni? 

 

 

□ etická výchova / etika  

□ náboženská výchova / hitoktatás 

                             □ rímskokatolické / katolikus       

                             □ reformované / református 

Navštevoval MŠ? / Járt-e óvodába? 

Ak áno, koľko rokov? / Ha igen, hány 

évet? 

□ áno / igen (počet rokov/mesiacov: ...... évet ....... 

hónapot) 

□ nie / nem 

Názov materskej školy / Az óvoda 

megnevezése 

□ MŠ Komenského / Komenský utcai óvoda 

□ MŠ Rybný trh / Halpiac téri óvoda 

□  MŠ Nám. Priateľstva / Barátság téri óvoda 

□  MŠ Benedek Elek / Benedek Elek Óvoda 

□ más:  
              ......................................................................................................      

Bude dieťa navštevovať ŠKD? / 

Napközibe is fog járni a gyermek? 
□ áno / igen                          □ nie / nem              

Zdravotný stav dieťaťa /  

A gyermek egészségi állapota 
 

Ďalšie dôležité informácie o dieťati /  

További fontos tudnivalók a gyermekről 
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Údaje o zákonných zástupcov dieťaťa / A gyermek törvényes képviselőinek adatai 

Priezvisko a meno matky /  

Az anya családi és utóneve 
 

Dátum narodenia / Születésének 

dátuma 
 

Trvalé bydlisko matky / Az anya 

állandó lakhelye 
 

Kontakty / Elérhetőségek – 

Tel./Mobil 
 

Povolanie / Foglalkozás 

Zamestnávateľ / Munkáltató 
 

Poštová adresa, ak je iná, než trvalé 

bydlisko / 

Postacím, ha más, mint az állandó 

lakhely 

 

Priezvisko a meno otca /  

Az apa családi és utóneve 
 

Dátum narodenia / Születésének 

dátuma 
 

Trvalé bydlisko otca / Az apa 

állandó lakhelye 
 

Kontakty / Elérhetőségek – 

Tel./Mobil 
 

Povolanie / Foglalkozás 

Zamestnávateľ / Munkáltató 
 

Poštová adresa, ak je iná, než trvalé 

bydlisko / 

Postacím, ha más, mint az állandó 

lakhely 

 

Rodinné pomery dieťaťa /  

A gyermek családi viszonyai 

□ úplná rodina / teljes család 

□ neúplná rodina / egyszülős család 

□ polosirota / félárva 

□ sirota / árva 

□ detský domov / gyermekotthon lakója 

Označiť zákonného zástupcu / 

Kérjük a törvényes képviselőt 

megjelölni 

□ matka / anya 

□ otec / apa 

□ iná osoba / a gyermek gondviselője más személy   
Poznámka / Megjegyzés (údaje o inej osobe / a gyermek gondviselőjének adatai) 
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Informácie o spracúvaní osobných údajov  

Adatkezelési tájékoztató 

 
 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1, 929 

01 Dunajská Streda tájékoztatott személyes adataim és gyermekem személyes adatainak 

feldolgozásáról a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) és személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. számú 

törvény szerint. A közölt tájékoztatás megtalálható az iskola főbejárati faliújságján valamint az 

iskola internetes oldalán - www.kodalyds.eu. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím 

jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská 

Streda informovala ma o spracúvaní svojich a osobných údajov môjho dieťaťa na základe 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov sú 

dostupné aj na nástenke školy pri hlavnom vstupe a sú zverejnené na webovej stránke školy -

www.kodalyds.eu. 

 

Gyermek törvényes képviselője  

Zákonný zástupca dieťaťa  

 

Lakcím / Adresa bydliska  

 

Gyermek neve / Meno dieťaťa  

 

Születés ideje / Dátum narodenia  

 

 

 

       

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

                 gyermek törvényes képviselőjének aláírása 

                 podpis zákonného zástupcu 

 

 

http://www.kodalyds.eu/
http://www.kodalyds.eu/

