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Školský klub detí: / Napközi otthon:

Zápisný lístok žiaka / A tanuló beíratási űrlapja

Prihlasujem svoje dieťa na pravidelnú dochádzku do klubu detí: / Beíratom gyermekemet a napközi otthon rend-
szeres látogatására:

Dátum narodenia: / Születési dátuma:

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): / Az apa (törvényes képviselő) családi és utóneve:

Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jeho pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:

Meno a priezvisko: / Utó- és családi név:

Obec: / Község: Ulica: / Utca:
Okres: / Járás: Kraj: / Kerület:

na školský rok tanévre

v období vyučovania (september - jún) / tanítási napokon (szeptember - június)
počas hlavných prázdnin / nyári vakáció idején

od -tól/től / do -ig.

Dieťa je žiakom: / A gyermek az alábbi intézmény tanulója:

Základná škola: / Alapiskola:

Trieda: / Osztály:

Meno a priezvisko matky: / Az anya családi és utóneve:

Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jej pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:

Dátum a podpis otca, matky (zák. zástupcu) / 
Keltezés, az apa, anya (törv. képviselő) aláírása

Bydlisko dieťaťa: / A gyermek lakcíme:

Telefónne číslo: / Telefonszám:



forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťa 
v školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka / 

A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 

Deň / Nap

Pred vyučovaním 
v čase od-do / 
Tanítás előtt, 

mikortól meddig

Po vyučovaní 
v čase od do / 
Tanítás után, 

mikortól meddig

Spôsob odchodu 
zo ŠDK* / 

Távozás módja*

Dieťa navštevuje / 
Szakkörlátogatás 
 Názov, od-do**/ 
Név, időpont **

Pondelok / 
Hétfő

Utorok / 
Kedd

Streda / 
Szerda

Štvrtok / 
Csütörtök

Piatok / 
Péntek

Dátum a podpis otca, matky (zák. zástupcu) / 
Keltezés, az apa, anya (törv. képviselő) aláírása

*Dieťa odchádza z ŠDK samo, s rodičom, so súrodencom atď. / 
* A gyermek a napközi otthonból egyedül, a szülővel, a testvérrel stb. távozhat. 
  
**Dieťa navštevuje ZUŠ, TJ, a pod. / A gyermek művészeti alapiskolát, sportklubot stb. látogat.
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Školský klub detí: / Napközi otthon:
Zápisný lístok žiaka / A tanuló beíratási űrlapja
Prihlasujem svoje dieťa na pravidelnú dochádzku do klubu detí: / Beíratom gyermekemet a napközi otthon rend-szeres látogatására:
Dátum narodenia: / Születési dátuma:
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): / Az apa (törvényes képviselő) családi és utóneve:
Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jeho pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:
Meno a priezvisko: / Utó- és családi név:
Obec: / Község:
Ulica: / Utca:
Okres: / Járás:
Kraj: / Kerület:
na školský rok
tanévre
od
-tól/től / do
-ig.
Dieťa je žiakom: / A gyermek az alábbi intézmény tanulója:
Základná škola: / Alapiskola:
Trieda: / Osztály:
Meno a priezvisko matky: / Az anya családi és utóneve:
Zamestnávateľ, adresa a telefónne číslo jej pracoviska: / Munkáltatója, munkahelyi címe és telefonszáma:
Dátum a podpis otca, matky (zák. zástupcu) /
Keltezés, az apa, anya (törv. képviselő) aláírása
Bydlisko dieťaťa: / A gyermek lakcíme:
Telefónne číslo: / Telefonszám:
Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťav školskom klube detí (ŠKD) počas školského roka /
A gyermek feltételezett napi tartózkodási rendje a napközi otthonban a tanév alatt 
Deň / Nap
Pred vyučovanímv čase od-do /
Tanítás előtt,
mikortól meddig
Po vyučovanív čase od do /
Tanítás után,
mikortól meddig
Spôsob odchoduzo ŠDK* /
Távozás módja*
Dieťa navštevuje /
Szakkörlátogatás
 Názov, od-do**/
Név, időpont **
Pondelok /
Hétfő
Utorok /
Kedd
Streda /
Szerda
Štvrtok /
Csütörtök
Piatok /
Péntek
Dátum a podpis otca, matky (zák. zástupcu) /
Keltezés, az apa, anya (törv. képviselő) aláírása
*Dieťa odchádza z ŠDK samo, s rodičom, so súrodencom atď. /
* A gyermek a napközi otthonból egyedül, a szülővel, a testvérrel stb. távozhat.
 
**Dieťa navštevuje ZUŠ, TJ, a pod. / A gyermek művészeti alapiskolát, sportklubot stb. látogat.
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