TRIEDNY VÝKAZ
pre nultý ročník

OSZTÁLYNAPLÓ
a nulladik évfolyam számára
Trieda .....................................
Osztály
Školský rok ............../..............
Tanév

051sk+mad MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2015
Tlaþ: ŠEVT a.s.

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Názov školy .........................................................................................................................................................
Az iskola neve
Typ školy .............................................................................................................................................................
Az iskola típusa
Vyučovací jazyk ............................................................
Tanítási nyelv

TRIEDNY VÝKAZ
pre nultý ročník

O S Z TÁ LY N A P L Ó
a nulladik évfolyam számára

Trieda ..................................
Osztály

Dátum začiatku školského roku .......................................
A tanév kezdete
Koniec prvého polroku .......................................
Az első félév vége
Koniec druhého polroku .......................................
A második félév vége

odtlačok pečiatky školy
P. H.

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

051sk+mad MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2015

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

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Zmeny žiakov v školskom roku
A tanulókkal kapcsolatos változások a tanév során
P. č.
Ssz.

Priezvisko a meno
A tanuló neve
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Dátum zmeny
A változás időpontja

Príčina zmeny
A változás oka

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Prehľad o žiakoch
Áttekintés a tanulókról
P. č.
Ssz.

Priezvisko a meno
A tanuló neve
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navštevuje školský klub
iskolai klubba jár

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Jednotlivé predmety vyučujú / Az egyes tantárgyakat oktatják

Vyučovacie predmety
Tantárgy megnevezése
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Stratka
predmetu
Rövidítése

Vyučujúci
Tanítja

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Stav žiakov k 15. 9. – Tanulói létszám 9. 15-én
Školský rok
Tanév

/

Trieda
Osztály
Ročník
Évfolyam
Z toho
Ebből
CH
F

D
L

Spolu žiakov
Tanulók száma összesen
Prehľad o hodnotení správania - polrok
A magaviselet értékelése az adott félévben

I.

II.

Počet žiakov, ktorí dosiahli stupeň:
A megjelölt osztályzatot kapott tanulók száma:
1 - veľmi dobré
1 - kiváló
2 - uspokojivé
2 - kielégítő
3 - menej uspokojivé
3 - kevésbé kielégítő
4 - neuspokojivé
4 - nem kiélégítő
Prehľad o celkovom hodnotení žiakov
A tanulók előmenetelének áttekintése
Prospeli
Megfelelt
Neprospeli
Nem felelt meg
Neprospeli po opravných skúškach
Javítóvizsga után nem felelt meg
Neboli hodnotení
Nem kapott osztályzatot
postúpia
léphet

Do vyššieho ročníka
Felsőbb évfolyamba

nepostúpia
nem léphet
Prehľad o dochádzke žiakov
A tanórai részvétel áttekintése - mulasztásösszesítő

Celkový počet zameškaných hodín
Mulasztott tanórák száma összesen

Priemerný počet zameškaných hodín
Mulasztási átlag
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ospravedlnených
igazolt
neospravedlnených
igazolatlan
ospravedlnených
igazolt
neospravedlnených
igazolatlan

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Poradové číslo ............... Sorszám
Meno a priezvisko
A tanuló neve
Dátum narodenia
Születési ideje
Národnosť
Nemzetisége

Miesto narodenia
Születési helye
Štátne občianstvo
Állampolgársága

Rodné číslo
Személyi száma

Hodnotenie – Osztályzatok
I. polrok – I. félév

II. polrok – II. félév

Správanie – Magaviselet

Zameškané ospravedlnené hodiny
Mulasztott, de igazolt tanórák
Zameškané neospravedlnené hodiny
Mulasztott, igazolatlan tanórák
Celkové hodnotenie
Általános minősítése
Rok školskej dochádzky
Iskolalátogatás éve
Poznámky, zmeny, opravy:
Feljegyzések, változások, javítások:

051sk+mad MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2015

Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

Opravné skúšky z predmetu:
Javítóvizsgát tett az alábbi tárgyakból

1.
2.
1.

Vykonané dňa:
A javítóvizsga dátuma:

2.
1.

S prospechom:
A javítóvizsga eredménye:

2.

Zákonný zástupca žiaka
A tanuló törvényes képviselője

Žiak sa presťahoval dňa
................................................... Adresa ......................................................................................
A tanuló elköltözött – dátum
Új lakcíme
...................................................
......................................................................................
...................................................

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

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

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

Meno a priezvisko ...........................................................................................................................................
Neve
Bydlisko ..........................................................................................................................................................
Lakcíme
Telefónne číslo ...........................................................
Telefonszáma
Meno a priezvisko ...........................................................................................................................................
Neve
Bydlisko ..........................................................................................................................................................
Lakcíme
Telefónne číslo ...........................................................
Telefonszáma

Slovný komentár k hodnoteniu žiaka – A minősítés szöveges kiegészítése
I. polrok
I. félév

II. polrok
II. félév
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Triedny výkaz pre nultý ročník
Osztálynapló a nulladik évfolyam számára

