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

alapján pontosan kitölteni! 

 

Prihláška na vzdelávane v základnej škole – prestup 

Jelentkezési lap alapiskolai tanulmányokhoz - átlépés 

Trieda / Osztály: ________    Od __________________________ -tól 

 

A. Základné údaje dieťaťa / A gyermek adatai 

Priezvisko a meno / Családi és utónév  

Rodné priezvisko / Születési családi név  

Dátum narodenia / Születési ideje  

Rodné číslo / Személyi száma  

Miesto narodenia / Születési helye  

Národnosť / Nemzetisége 
□ maďarská / magyar            

□ iná / más:  

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

Trvalý pobyt / A gyermek lakóhelye 

 Ulica a číslo / Utca, házszám 
 

Obec, PSČ / Település, irányítószám  

Adresa, odkiaľ dieťa dochádza do školy 

/Lakcím, ahonnan a gyermek iskolába jár 
 

Materinský jazyk / Anyanyelv 
□ maďarský / magyar            

□ iný / egyéb:  

Bude dieťa navštevovať etickú alebo 

náboženskú výchovu? / Etikára vagy 

hitoktatásra fog járni? 

 

 

□ etická výchova / etika  

□ náboženská výchova / hitoktatás 

                             □ rímskokatolické / katolikus       

                             □ reformované / református 

Bude dieťa navštevovať ŠKD? / 

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

Poznámka / Megjegyzés: platí pre 1-5. ročník / 1-5. osztályosoknak               

Doplňujúce údaje / Kiegészítő adatok 

ZŠ, v ktorej dieťa doteraz absolvovalo vzdelávanie / Az előző iskola megnevezése 

 

 

Poznámka / Megjegyzés (zdravotné, návyky, iné / egészségügyi problémák, szokások, egyéb) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

alapján pontosan kitölteni! 

                                                          

B. Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa / A gyermek törvényes képviselőinek adatai 

Zákonný zástupca 1 / A gyermek 1. számú törvényes képviselője 

Priezvisko a meno / Családi és utónév  

Adresa bydliska / Lakcím  

Vzťah voči dieťaťu / A személy 

a gyermek ... 

□ otec / apaja             □ matka / anyaja        

□ iné / más személy:  

Kontakty / Elérhetőségek  
□ Tel.: _______________________   

□ E-mail:  

Zákonný zástupca 2 / A gyermek 2. számú törvényes képviselője 

Priezvisko a meno / Családi és utónév  

Adresa bydliska / Lakcím  

Vzťah voči dieťaťu / A személy 

a gyermek ... 

□ otec / apaja             □ matka / anyaja        

□ iné / más személy  

Kontakty / Elérhetőségek  
□ Tel.: _______________________  

□ E-mail:  

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné 

opatrenie výchovné opatrenie na základe súdu, prosíme vyplniť: / Ha a gyermeket olyan 

intézményben helyezték el, ahol bírósági döntés értelmében intézeti gondoskodásban, azonnali vagy 

nevelési intézkedés keretében ideiglenes gondoskodásban részesül, kérjük kitölteni: 

□ Názov zariadenia / Az intézmény neve:  

________________________________________________________________________________ 

□ IČO zariadenia / Az intézmény statisztikai száma:  

C. Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa / A gyermek törvényes képviselőinek nyilatkozata* 

 
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto prihláške. Osobné údaje uvedené v tejto prihláške sa získavajú a spracúvajú 

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na účely výchovy a vzdelávania a aktivít v čase mimo vyučovania.  

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatok hitelesek és valódiak. A jelentkezési lapon szereplő személyes  adatokat az adatkezelő 

a nevelésről és oktatásról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 245/2008. sz. (közoktatási)  törvény 11. § (6) bek. alapján nevelési-oktatási, 

valamint szabadidős tevékenység céljából szerezte meg és kezeli. 
 

V ................................................... dňa ............................................. 
Hely: ........................................................................................ napján   ................................................... 
                          podpis zákonného zástupcu 1 

          az 1. számú törvényes képviselő aláírása 
 
V ................................................... dňa ............................................. 
Hely: ........................................................................................ napján   ................................................... 
                        podpis zákonného zástupcu 2 

          a 2. számú törvényes képviselő aláírása 
 

_________________________________ 
 

*Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis 

druhého zákonného zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“, 

z ktorého bude bezpochyby vyplývať, že dieťa má len jedného zástupcu alebo, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti 

týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj 

vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo nepr ijatí na základné vzdelávanie sa má 

doručiť len jednému zákonnému zástupcovi. 

*A jelentkezési lapot mindkét törvényes képviselő aláírja. Ha a gyermeknek egy törvényes képviselője van, vagy objektív okokból nem szerezhető meg 

a másik törvényes képviselő aláírása, a másik aláírás áthúzandó. Ez utóbbi esetben a jelentkezéshez csatolni kell „A törvényes képviselő nyilatkozata" 

dokumentumot, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a gyermeknek csak egy gondviselője van, vagy hogy a gyermek törvényes képviselőinek 

megegyezése alapján a gyermek alapiskolai felvételével kapcsolatos iratokat csak egyikük írja alá. Az ilyen nyilatkozatban az is feltüntethető, hogy a 

törvényes képviselők megegyezése alapján a gyermek alapiskolai felvételével kapcsolatos pozitív vagy negatív igazgatói döntést csak az egyik 

törvényes képviselőnek kell megküldeni. 
 



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

alapján pontosan kitölteni! 

 

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/

