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Zákonný zástupca .........................................................................................................törvényes képviselő 

Bytom .........................................................................................................................lakcímen, PSČ/PISZ 

Tel. .....................................................    e-mail: .......................................................... 

Adresát/Címzett: ZŠ Endre Adyho s VJM 
Ady Endre Alapiskola 
Adyho/Ady utca 9 
943 01 Štúrovo/Párkány 

 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE do ................. ročníka ZŠ  

KÉRVÉNY az alapiskola .................. osztályába való felvételre 
VEC: / TÁRGY:  
Žiadosť o prijatie dieťaťa do .......... ročníka základnej školy /  
Kérvény a tanulónak az alapiskola ........... évfolyamába történő felvételéről 
 
Žiadam o prijatie nášho dieťa do základnej školy: / Kérem gyermekünk felvételét az alábbi alapiskolába: 
 
Názov ZŠ: / Az AI neve: ZŠ Endre Adyho s VJM, Štúrovo - Ady Endre Alapiskola, Párkány   
Meno a priezvisko dieťa: / A gyermek családi és utóneve:   
Dátum a miesto narodenia: / Születési dátuma és helye:   
Bydlisko: / Lakhely:  
 
 
Doteraz moje dieťa navštevovalo základnú školu/ Gyermekem ezidáig látogatott alapiskolája 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Volený vyučovací predmet - prosím zakrúžkovať/ Választható tantárgy - kérem bekeretezni 
 
A) Náboženská výchova katolícka/ katolikus hittan 
 
B) Náboženská výchova reformovaná  / református hittan 
 
C) Etická výchova / etikai nevelés 
 
Informovaný súhlas rodiča: Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. som bol/a poučený/á 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 kla-sifikované ako 
zanedbávanie školskej dochádzky. 
A szülő tájékozott beleegyezése: Aláírásommal igazolom, hogy a Tt. 245/2008. sz. törvénye 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 elhanya-golja a tanulást 
vagy nem vesz részt az oktatásban, az a tankötelesség elhanyagolásának fog számítani. 
 
V Štúrove/Párkányban, dňa .................................án/én 
 
S pozdravom/Tisztelettel: 

.................................................................... 
 podpis zákonného zástupcu    

A gyermek törvényes képviselőjének  aláírása  


