TRIEDNY VÝKAZ

PRE ŠPECIÁLNU ZÁKLADNÚ ŠKOLU
PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

OSZTÁLYNAPLÓ

ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓKAT OKTATÓ
SPECIÁLIS ALAPISKOLÁK SZÁMÁRA
Trieda: ............................. osztály
Školský rok ................. / ................. tanév
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Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
Osztálynapló értelmi fogyatékos tanulókat oktató speciális alapiskolák számára

Názov školy / Az iskola neve: ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

TRIEDNY VÝKAZ

pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

O S Z TÁ LY N A P L Ó

értelmi fogyatékos tanulókat oktató speciális alapiskolák számára

Trieda:

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

Ročník:
..................................................
Evfolyam:
Školský rok: ......................../.........................
Tanév:
Vysvedčenie/výpis za I. polrok vydané dňa:

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

A bizonyítvány /-kivonat kiadásának idöpontja
az l. félévben:

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

za II. polrok dňa:

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

a II. félévben:

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

odtlačok pečiatky školy
P. H.

.............................................................
riaditeľ školy
igazgató

.............................................................
triedny učiteľ
osztályfőnök

.....................................................................................................................
ostatní učitelia, asistenti učiteľa
a többi pedagógus, pedagógiai asszisztensek
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Pokyny na vyplňovanie triednych výkazov
1. Zameškané hodiny žiakov. Priemer zameškaných hodín pripadajúcich na jedného žiaka sa vypočíta, ak sa delí celkový počet
zameškaných hodín za polrok (školský rok) priemerným počtom zapísaných žiakov.
2. K údajom vo výkaze o jednotlivých žiakoch.
a) Zdravotné záznamy. Ak je potrebné, sem uveďte stručnú charakteristiku postihnutia žiaka, prípadne iné zistenia dotýkajúceho sa zdravotného
stavu žiaka. Zapisuje sa každé hromadné očkovanie v triede.
b) Poznámky. Sem zapisujte napríklad oslobodenie od vyučovania predmetov, návštevy učiteľov v rodine a pod.
c) Počet neospravedlnených hodín uvádzajte v krúžku.

Útmutató az osztálynapló vezetéséhez
1. Mulasztott tanórák kimutása.Az egy tanulóra eső mulasztási átlagot úgy számítjuk ki, hogy az adott félévre (a tanévre) eső
mulasztott tanórák számát elosztjuk a beiratkozott tanulók átlagos számával.
2. Az egyes tanulókról vezetett adatokhoz:
a) Egészségügyi feljegyzések: Szükség szerint itt jellemezzük a tanuló fogyatékosságát, illetve itt tüntetjük fel a tanuló egészségi állapotával
kapcsolatos észrevételeket. Az osztályban végzett tömeges oltást is ide jegyezzük be.
b) Jegyzetek: Itt tüntetjük fel, ha a tanuló valamely tantárgyból felmentést kapott, a családlátogatásokat stb.
c) Az igazolatlan tanórák számát bekarikázzuk.
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Stav žiakov – Osztálylétszám
Spolu
Összesen

Na začiatku školského roku
A tanév elején

z toho - ebből
chlapcov
dievčat
fiú
lány

Postúpilo z predošlého ročníka – Az előző évfolyamból továbblépett
Novoprijatí - Újonnan felvett(ek)
Ročník opakuje - Évismétlő
Žiakov spolu – Tanulók száma összesen

P. č.
Ssz.

Priezvisko a meno
A tanuló neve

Prípr. ročník
Előkészítő évfolyam

Prehľad žiakov – Osztálynévsor
Rok školskej dochádzky
Az iskolalátogatás éve

1. 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7. 8. 9 . 10. 11.

Stravuje sa
v školskej jedálni
Iskolai étkeztetést
vesz igénybe

Navštevuje
školský klub
Az iskolai
klubot látogatja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Meno žiaka
A tanuló neve

Príčina zmeny
A változás oka

Úbytok
Csökkenés

Dátum
zmeny
A változás
dátuma

Prírastok
Gyarapodás

Stav žiakov
Osztálylétszám
Súčasný stav
Aktuális állapot
z toho - ebből
spolu
chlapcov dievčat
fiú

lány

Počiatočný stav - Nyitóadat

Na konci školského roku
A tanév végén

Prehľad o prospechu žiakov – Mulasztott tanórák kimutása
Polrok - Félév

Počet žiakov, ktorí
A tanulók közül

I.

II.

Prospeli – Megfelelt
Neprospeli – Nem felelt meg
Neboli hodnotení – Nem kapott osztályzatot
Spolu žiakov – Tanulók száma összesen

Zameškané hodiny žiakov – Mulasztásösszesítő

Obdobie
Időszak

Počet zameškaných hodín
Mulasztott tanórák száma
ospravedlnených
igazolt

neospravedlnených
spolu
igazolatlan
összesen

Počet zapísaných žiakov
Beiratkozott tanulók száma
najmenej
minumum

najviac
maximum

Na jedného žiaka pripadá
priemer zameškaných hodín
Egy tanulóra eső mulasztási átlag
ospravedlnených neospravedlnených
igazolt
igazolatlan

spolu
összesen

I. polrok
I. félév
II. polrok
II. félév
za školský rok
tanév
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................... stupeň .......................... ročník ................. rok školskej dochádzky
................... tagozat .......................... évfolyam ............ éve jár iskolába

Poradové číslo: ......................
Sorszám:

MENO A PRIEZVISKO: ................................................................................................................ Rodné číslo: ......................................................
A TANULÓ NEVE:

Személyi száma:

Dátum narodenia: ....................................................................... Miesto narodenia: ................................................................................................
Születési ideje: ........................................................................... Születési helye: ...................................................................................................
Národnosť: ....................................................................................... Štátne občianstvo: .........................................................................................
Nemzetisége: .................................................................................. Állampolgársága: .........................................................................................
Žiak(-čka) navštevoval(a) MŠ/ŠMŠ (nevhodné prečiarknuť):
v ....................................................................................... od ............................. do ............................
A tanuló ............................-t...l ............................-ig ...........................................................................n

Výkaz školskej dochádzky v hodinách
Tanórai részvétel

..........................................i dátummal a(z) .............................................................................. adta ki.
Do školy nastúpila(-a) dňa: .....................................................................................................................
Az iskolába lépés napja: .........................................................................................................................

5.
6.
7.
8.
9.

Apa:

10.
11.

Lakcíme:

12.

Munkáltató:

13.
14.

Anya:

15.

Lakcíme:

16.
17.

Munkáltató:

18.

Záujmové útvary - Szakkörök

19.

V I. polroku pracoval/a v záujmovom útvare - Szakkörök az l. félévben
..............................................................................................................................................

20.
21.
22.

V II. polroku pracoval/a v záujmovom útvare - Szakkörök a ll. félévben
..............................................................................................................................................
Záznam o pochvale, pokarhaní za skutky hodné zreteľa – Dicséretek és megrovások

23.
24.
25.
26.
27.

Poznámky:
Jegyzetek:

28.
29.

Žiakovi
bolo v súlade so zákonom č. 37/2011 Z. z. vydané vysvedčenie za prvý polrok
........... tanuló számára kiadtuk a félévi bizonyítványt.
Zameškané
hodiny
Mulasztott
tanórák

I. polrok
I. félév
osprav.
igazolt
neosprav.
igazolatlan

II. polrok
II. félév

Spolu
Összesen

30.
31.

Ospravedlnené
Igazolt
Neosprav.
Igazolatlan
Spolu
Összesen

Zdravotné záznamy:
Egészségügyi feljegyzések:
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VI.

IV.

4.

történő felvételről szóló határozatot

V.

Az iskolába

III.

3.

II.

vydal(-a) ................................................................................................... dňa .....................................

XII.

2.

I.

1.

Rozhodnutie o prijatí do ..........................................................................................................................

X I.

.........................................................................................................................................n kezdte meg.

v .............................................................................................................................................................

X.

A tanuló a tankötelezettség teljesítését ..............................................................................................-n

dňa - nap

Povinnú školskú dochádzku začal(-a) plniť dňa ....................................................................................

IX.

járt óvodába/speciális óvodába (nem kívánt törlendő).

Osztályzat vagi szóbeli értékelés
I. polrok

II. polrok

I. polrok

II. polrok

I. félév

II. félév

Intézményi oktatási program

Állami oktatási program

Správanie – Magaviselet

I. félév

II. félév

A tanuló a .................................................................................................. évfolyamban .................................................................

A tanuló a .................................................................................................. évfolyamba ..................................... ..............................

Osztályf őnök aláírása:
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Klasifikáciu vo vyučovacích predmetoch vykonali: (podpis učiteľa)
Az osztályozást tantárgyanként végezték: (a pedagógus aláírása)
Polrok – Félév

I. polrok – félév

II. polrok – félév

Školský vzdelávací program
Intézményi oktatási program

Štátny vzdelávací program
Állami oktatási program

Triedny učiteľ – Osztályfőnök
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Poznámky:
Megjegyzések:
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