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Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce (ďalej škola) v zmysle ustanovení 
Zákona č. 245/2008 (školský zákon), v súlade s Vyhláškou č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a Vyhláškou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v súlade 
s inou predmetnou legislatívou vydáva túto smernicu, ktorou sa ustanovuje vedenie povinnej školskej 
dokumentácie.  
 
 
Touto smernicou sa ruší Interná smernica č. 002/2012 „Vypisovanie pedagogickej dokumentácie“. 
 
 
 
Článok I  
 
Základné pojmy 
 

1. Pedagogická dokumentácia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy 

a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia (§ 

11 ods. 1 z. 245/2008 Z. z.) Pedagogická dokumentácia sa vedie v štátnom jazyku (§ 11 ods. 2 

z. 245/2008 Z. z.) 

 

2. Osobné údaje - školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje: 

 

 

a) o žiakoch a deťoch v rozsahu: 

 meno, priezvisko,  

 dátum a miesto narodenia,  

 bydlisko,  

 rodné číslo,  

 štátna príslušnosť,  

 národnosť,  

 fyzické a duševné zdravie, 

 výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky; 
 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka:  

 meno a priezvisko,  

 adresa zamestnávateľa,  

 trvalé bydlisko,  

 telefonický kontakt 
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Článok II 
 
Všeobecné pokyny 
 
Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie je potrebné dodržiavať: Zákon o štátnych symboloch, 

Vyhlášku o ZŠ, POP, MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, usmernenia a odporúčania MŠVVaŠ SR, 

KŠÚ, vzory tlačív – pokyny na vypĺňanie, poznámky a vysvetlivky. 

Pedagogická dokumentácia sa vypisuje elektronicky a písomnou formou. Pri písomnej forme sa 

postupuje nasledovne: 

 trvalým spôsobom, modrým atramentom alebo modrým guličkovým (nezmazateľným) perom, 

 čitateľne. 
 

Vysvedčenia sú tlačené laserovou tlačiarňou. 

V písomnej dokumentácií je zakázané robiť korekciu údajov prepisovaním, vyškrabávaním, 

gumovaním, vymazávaním chemickými prostriedkami, korekčnými páskami. Pri elektronickej 

dokumentácii je zakázané mazať a prepisovať uloženú databázu. 

Opravy sa robia v pedagogickej dokumentácii prečiarknutím chybného zápisu tak, aby zostal čitateľný, 

na tú istú stranu dokumentu sa zapíše správny zápis, dátum opravy a meno s podpisom toho, kto 

opravu vykonal. 

 
 
Článok III 
 
Vedenie dokumentácie v tlačenej podobe  
 
 

1. Každý dokument je riadeným dokumentom školy. Originál dokumentu označený indexom 0 je 
v listinnej podobe uložený u riaditeľa školy, resp. u príslušných zamestnancoch školy. Ostatní 
pracovníci školy majú prístup k dokumentom na lokálnych počítačoch v rámci PC siete školy, 
ako aj na školskom portáli www.zspliesovce.edupage.sk  

 

2. Ak je príslušný dokument vytlačený, jedná sa buď o pracovnú kópiu dokumentu, za ktorej 
aktualizáciu a prípadnú evidenciu zodpovedá zriaďovateľ kópie, alebo sa jedná o neriadený 
výtlačok spravidla pre potreby zriaďovateľa kópie. V tomto prípade je dokument označený na 
titulnej strane nápisom neriadený výtlačok.  

 

3. Jednotlivé dokumenty sú priebežne aktualizované, najmä v rámci interných previerok kvality a 
preskúmaní systému vedením školy. Navrhované zmeny sú schvaľované riaditeľom školy.  

 

4. Záznam o zmene je označený jednak v origináli v listinnej podobe a tiež v elektronickej podobe 
v PC.  
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5. Výnimkou je pedagogická dokumentácia, ktorá sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených 
a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

6. Pedagogickú dokumentáciu vypĺňajú vyučujúci podľa pokynov.  
 
 
 
Článok IV  
 
Vedenie dokumentácie v elektronickej podobe  
 
 
Od školského roka  2014/2015 sa väčšina pedagogickej dokumentácie vedie elektronicky - §4 ods. 1 
Vyhláška 326/2008 Z.z. 
 

1. Škola sa snaží hľadať efektívne spôsoby vedenia povinnej školskej dokumentácie.  

 

2. Škola podporuje debyrokratizačné snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.  

 

3. Dokumentácia je vedená vo formáte PDF a vo formáte E-tlačív v školskej sieti, v zdieľaných 
priečinkoch s prístupom všetkých učiteľov na čítanie (Prenos).  

 

4. Dokumentácia je vedená vo formáte PDF, resp. v programe Microsoft Word aj v školskom 
virtuálnom výučbovom portáli www.zspliesovce.edupage.sk, v časti Vzdelávací program a 
Základné školské dokumenty. K údajom majú prístup všetci zamestnanci – každý podľa 
pridelených práv. Prístupové práva zabezpečuje správca siete. 

  

5. Dokumentácia o žiakoch, učiteľoch, osobných údajoch, evidencie, zoznamy, tlač výstupných 
zostáv a vysvedčení sa robí pomocou programu aScAgenda. Zálohovanie dát sa robí na dve 
nezávislé médiá a zodpovedá za ňu správca IS. K údajom majú prístup všetci zamestnanci – 
každý podľa pridelených práv. Prístupové práva zabezpečuje správca siete.  

 

6. Dokumenty bez osobných údajov a údajov podliehajúcich utajeniu sú zverejnené na webovej 
stránke školy – www.zspliesovce.edupage.sk . Právo zverejňovania má vedúci zamestnanec 
školy a správca po odsúhlasení riaditeľom školy.  

 

7. Dokumenty uložené vo formáte PDF, resp. v editovateľných súboroch (.doc, .xls, .ppt...) sú 
uložené u riaditeľa školy. Tieto sa archivujú na dvoch nezávislých médiách. Za archiváciu 
zodpovedá riaditeľ školy.  

 

8. Pedagogickú dokumentáciu vypĺňajú učitelia a vychovávatelia podľa pokynov.  
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Triedna kniha, triedny výkaz  
 
1. Triedna kniha sa na I. stupni vedie výlučne v elektronickej podobe (aScAgenda). Na požiadanie alebo 
pre potreby kontrolných orgánov je škola povinná urobiť výstup v tlačenej forme. 

2. Triedna kniha sa na II. stupni vedie výlučne v elektronickej podobe (aScAgenda). Na požiadanie alebo 
pre potreby kontrolných orgánov je škola povinná urobiť výstup v tlačenej forme. 

3. Triedny výkaz sa na I. stupni a na II. stupni sa vedie v elektronickej podobe (aScAgenda), výstup 
v tlačenej forme sa robí na konci školského roka, prípadne na požiadanie alebo pre potreby kontrolných 
orgánov je škola povinná urobiť výstup v tlačenej forme aj v priebehu školského roka. 

4. Triedna kniha pre školský klub detí sa vedie v tlačenej podobe.  

5. Osobný spis dieťaťa pre školský klub detí sa vedie v tlačenej podobe. 

6. Ostatná dokumentácia, vedená v elektronickej podobe, je uvedená v prílohe.  
 
Vyučujúci zapisuje do triednej knihy po príchode do učebne prostredníctvom tabletu v aplikácii 
EduPage, prípadne prostredníctvom notebooku na internetovej stránke údaje o chýbajúcich žiakoch 
a o preberanom učive. Na zapísanie výchovných opatrení (pochvala za prácu na hodine, napomenutie), 
takisto na zapísanie poučení BOZ a iných opatrení slúži veľký zošit linajkový vo formáte A4 č. 464 (60 
listov), ktorý má očíslované strany a je vedený pre každú triedu zvlášť.  Zošit je na prvej strane označený 
podlhovastou pečiatkou školy a podpisom triedneho učiteľa. Výchovné opatrenia prepisuje triedny 
učiteľ do prostredia internetovej žiackej knižky najneskôr do nasledujúcehopondelka, ako bolo 
udelené. 
 
V prípade výpadku elektriny, alebo výpadku internetovej siete slúži tento zošit dočasne ako triedna 
kniha. Po odstránení technických výpadkov budú doplnené chýbajúce údaje do prostredia 
elektronickej triednej knihy najneskôr do nasledovného pondelka (do 15:00). 
 
Za obsahovú stránku triednej knihy zodpovedá triedny učiteľ nasledovne: je zodpovedný za evidenciu 

dochádzky  – zapisovanie ospravedlnených a neospravedlnených hodín, dopísanie výchovných 

opatrení do web  prostredia tak, aby opatrenia udelené počas týždňa boli uverejnené najneskôr do 

nasledovného pondelka (do 15:00). Ďalej zodpovedá za zapísanie týždenníkov a triednických hodín. Za 

zapísanie učiva do elektronickej triednej knihy je zodpovedný každý vyučujúci. Triedny učiteľ 

nekontroluje zapísanie učiva v triednej knihe u ostatných vyučujúcich. Vyučujúci sú zodpovední za 

zapísanie poučenia o bezpečnosti pred triednymi akciami. Za zapísanie poučenia o bezpečnosti počas 

celoškolskej akcie, alebo za zapísanie samotnej celoškolskej akcie zodpovedá vedenie školy. 

Vyučujúci, ktorý zastupuje, je zodpovedný za zapísanie učiva do triednej knihy. Vyučujúci, ktorý je 

neprítomný, pripraví podklady na zapísanie (písomne s prípravou na zastupovanie, alebo e-mailom). 

V prípade náhlej neprítomnosti, suplujúci učiteľ zapíše: „Opakovanie, precvičovanie učiva.“ V prípade, 

že pôvodná hodina je nahradená inou vyučujúcou hodinou, suplujúci učiteľ zapíše aktuálne učivo podľa 

svojho plánu. 

Vedenie školy pravidelne monitoruje zapisovanie do elektronickej triednej knihy a spravidla každé dva 

týždne upozorňuje na nedostatky a nutné doplnenia. 
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Žiacka knižka 
 
Základnou formou informovania zákonných zástupcov žiaka o jeho výchovno – vzdelávacích výsledkoch 
je elektronická žiacka knižka. Každému zákonnému zástupcovi žiaka je udelený prístupový kód do 
žiackej knižky. V prípade jeho straty zákonný zástupca čo najskôr požiada o pridelenie nového hesla. 
O známkach z jednotlivých predmetov je rodič informovaný okamžite prostredníctvom webovej 
stránky školy. Udelené výchovné opatrenia na vyučovacej hodine (pochvaly, poznámky) zapisuje 
vyučujúci na určené tlačivá písomnou formou priamo v triede. Triedny učiteľ je zodpovedný za 
uverejnenie výchovného opatrenia do internetovej žiackej knižky tak, aby opatrenia udelené počas 
týždňa boli uverejnené najneskôr do nasledovného pondelka (do 15:00). V prípade dlhodobej 
neprítomnosti triedneho učiteľa (viac ako týždeň), je zodpovedný za uverejnenie výchovných opatrení 
určený pedagogický pracovník, ktorého určí priamy nadriadený. 
Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú prístup k internetu, sa vedie žiacka knižka písomnou formou. 
Triedny učiteľ informuje všetkých rodičov o tejto možnosti písomnou formou na začiatku školského 
roka. Zákonný zástupca, ktorý požaduje tlačenú formu žiackej knižky, požiada o toto písomnou formou. 
 
 
 
Článok V 
 
Záverečné ustanovenia  
 

a) Za dodržiavanie tohto interného predpisu je zodpovedný riaditeľ školy a všetci vedúci 
zamestnanci školy. 

b) Tento interný predpis je záväzný pre všetkých pedagogických zamestnancov školy. 

c) Tento interný predpis je platný dňom jeho podpísania a nadobúda účinnosť od .......................... 

  

  

 

  

V Pliešovciach 02.03.2014                                                                 ............................................................ 

                                                                                                                   Mgr. Matejka Slavomír, riaditeľ školy 
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Príloha č. 1: 

 

 

Spôsob vedenia dokumentácie – prehľad 

 

 

Vedenie dokumentácie v elektronickej podobe 

 

 

A) Dokumentácia vedená vo forme pdf súborov v školskej sieti, v zdieľaných priečinkoch s 
prístupom všetkých učiteľov na čítanie. Dokumentáciu na školskú sieť (PC riaditeľňa, PC 
zborovňa) má právo ukladať vedúci zamestnanec školy a správca IS.  
 

B) Dokumentácia o žiakoch, učiteľoch, osobných údajoch, evidencie, zoznamy, tlač výstupných 
zostáv a vysvedčení sa robí pomocou programu aSc agenda. K údajom majú prístup všetci 
zamestnanci - každý podľa pridelených práv. Zálohovanie dát sa robí na dve nezávislé médiá a 
zodpovedá za ňu správca IS.  

 
C) Dokumenty bez osobných údajov a údajov podliehajúcich utajeniu sú zverejnené na internete. 

Na internet sa dávajú vo forme pdf alebo html súborov. Právo zverejňovania majú zamestnanci 
školy podľa pridelených práv. 

 
D) Dokumenty uložené v súboroch pdf aj v editovateľných súboroch (.doc, .xls, .ppt...) sú uložené 

u riaditeľa školy. Tieto sa archivujú na dvoch nezávislých médiách. Za archiváciu zodpovedá 
riaditeľ školy.  

 
 
 
Vedenie dokumentácie v tlačenej podobe 
 
 
 

E) Dokumentácia vedená v písomnej podobe v spisoch u riaditeľa školy. 
 
F) Dokumentácia vedená v písomnej podobe u iných zamestnancov školy. 
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Spôsob vedenia dokumentácie 

Poznámka 

elektronicky tlačené 
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Pedagogická dokumentácia podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení nesk. predpisov 

a) triedna kniha 

  X         

Elektronická triedna 
kniha na 1. aj na 2. 
stupni. Na konci roka 
sa archivuje v 
elektronickej a v 
tlačenej podobe. 

b) triedny výkaz 

  X         

Všetky údaje vedené 
elektronicky. Tlač na 
konci školského roka 
pre archív. 

c) katalógový list žiaka 

  X         

Všetky údaje vedené 
elektronicky. Tlač na 
konci školského roka 
pre archív. 

d) osobný spis dieťaťa             nevedieme 

e) denník evidencie 
odborného výcviku 

            
nevedieme 

f) protokol o maturitnej 
skúške 

            
nevedieme 

g) protokol o záverečnej 
skúške    

            
nevedieme 

h) protokol o absolutóriu             nevedieme 

i) protokol o komisionálnych 
skúškach 

        X   
  

j) denný záznam školského 
zariadenia 

          X 
ŠKD 

k) protokol o štátnej 
jazykovej skúške 

            
nevedieme 

l) denník výchovnej skupiny             nevedieme 

m) rozvrh hodín X X X X   X vchod do učebne 

n) školský poriadok 
X   X X X X 

verejne prístupné 
miesto 

Ďalšia dokumentácia v súvislosti so zákonom č. 245/2008 Z.z. 
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a) návrh na prijatie žiaka so 
špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami do 
špeciálnej školy, špeciálnej 
materskej školy, do základnej 
školy a do strednej školy 

          X 

u školskej 
psychologičky 

b) správa zo psychologického 
alebo špeciálno - 
psychologického vyšetrenia 

          X u školskej 
psychologičky 

c) písomné vyjadrenie ku 
školskému začleneniu 

          X u školskej 
psychologičky 

d) individuálny výchovno - 
vzdelávací program 
individuálne začleneného 
žiaka 

          X 

ivvp z jednotlivých 
predmetov v 
elektronickej forme 
uložené u učiteľov a u 
školskej psychologičky 

e) štatút školského zariadenia X   X X X     

f) organizačný poriadok X   X X X X   

g) zoznam škôl a školských 
zariadení, s ktorými školské 
zariadenie spolupracuje 

X   X X     
oblasť spolupráce je 
zahrnutý v pláne práce 
školy 

Dokumentácia súvisiaca s riadením školy podľa § 3 ods. Vyhlášky 224/2011 o ZŠ 

a) zápisnice z rokovania 
pedagogickej rady, 
predmetovej komisie a 
metodického združenia 

X     X     

  

b) protokoly - záujmové 
vzdelávanie 

X   X X X   
  

c) prehľad o krúžkoch, 
zoznamy detí 

X X X X     
  

d) záznam o práci v krúžku, 
plán činnosti 

          X 
u vedúceho krúžku 

e) organizačné zabezpečenie 
školských akcií 

        X   
  

f) informovaný súhlas 
zákonného zástupcu 

        X   
  

g) ročný plán kontrolnej 
činnosti riaditeľa a zástupcu 
riaditeľa školy 

X   X X     
  

h) záznam z kontrolnej 
činnosti 

      X X   

U kontrolujúceho v 
elektronickej podobe. 
Záver a odporúčanie v 
písomnej forme s 
podpisom 
kontrolovaného. 
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i) zápisnice o inšpekciách a 
iných kontrolách 

        X   
  

j) prehľad o rozsahu 
pedagogickej činnosti 
pedagogických zamestnancov 
a o odbornej činnosti 
odborných zamestnancov 

X       X   

  

k) evidencia pracovného času 
zamestnancov školy 

          X 
  

l) rokovací poriadok 
pedagogickej rady 

X   X X     
  

m) pracovný poriadok X   X X X X   

n) evidencia školských úrazov 
žiakov 

          X 
riaditeľňa - u zástupcu 
RŠ 

o) registratúrny poriadok 
          X 

u vedúcej hospodársko 
- ekonomických 
činností 

p) kolektívna zmluva (ak 
pôsobí na pracovisku 
odborová organizácia) 

X   X X X X 
  

Ďalšia dokumentácia v súvislosti s inými zákonmi a predpismi 

a) Rozhodnutia       X X     

b) Evidencia sťažností           X u zástupcu RŠ 

c) Správa o VVČ X   X X   X   

d) Školský vzdelávací 
program 

X   X X   X 
  

e) Školský výchovný program X   X X   X   

f) Plán kontinuálneho 
vzdelávania 

X   X X   X 
  

g) Prevádzkový poriadok 
        X X 

V odborných 
učebniach. U riaditeľa 
spoločný. 

h) Preventívne programy 
školy 

X   X X     
  

i) Zoznamy žiakov   X           

j) Žiacka knižka 
          X Informovanie 

zákonných zástupcov. 

k) Elektronická žiacka knižka 
  X X       Informovanie 

zákonných zástupcov. 

l) Motivačný program     X X X X   

m) Tematické výchovno - 
vzdelávacie plány 

X X X       
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Príloha č. 2: 

Informácia pre zákonného zástupcu o elektronickej žiackej knižke, 

žiadosť o tlačenú formu žiackej knižky 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pliešovce oznamuje, že v snahe hľadať čo najefektívnejší spôsob vedenia 

pedagogickej dokumentácie a informovanosti zákonných zástupcov o edukačných výsledkoch žiakov, 

pristupuje od školského roka 2014/2015 k efektívnejšiemu vedeniu elektronickej žiackej knižky, ktorá 

bude primárnym spôsobom informovania o výsledkoch žiaka.  

Škola sa zaväzuje, že každému zákonnému zástupcovi žiaka bude udelený prístupový kód do 
elektronickej žiackej knižky. V prípade jeho straty zákonný zástupca čo najskôr požiada o pridelenie 
nového hesla. O známkach z jednotlivých predmetov je rodič informovaný okamžite prostredníctvom 
vstupu do elektronickej žiackej knižky. Pre majiteľov smartfónov s operačným systémom Android je 
dostupná bezplatná aplikácia v obchode Google Play pod názvom EduPage 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage&hl=sk ), pomocou ktorej bude 
zákonný zástupca informovaný o dochádzke a výsledkoch žiaka priamo v prostredí smartfónu. 

 
Škola upozorňuje, že prostredníctvom školského portálu je informovaná o dátume a počte 

vstupov zákonných zástupcov do internetovej žiackej knižky. 
 

Udelené výchovné opatrenia na vyučovacej hodine (pochvaly, poznámky) zapisuje vyučujúci 
na určené tlačivá písomnou formou priamo v triede. Triedny učiteľ je zodpovedný za uverejnenie 
výchovného opatrenia do internetovej žiackej knižky v ten istý deň od udelenia. V prípade dlhodobej 
neprítomnosti triedneho učiteľa (viac ako týždeň), je zodpovedný za uverejnenie výchovných opatrení 
určený pedagogický pracovník, ktorého určí priamy nadriadený. 

 
Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú prístup k internetu, sa vedie žiacka knižka písomnou 

formou. Triedny učiteľ informuje všetkých rodičov o tejto možnosti písomnou formou na začiatku 
školského roka. Zákonný zástupca, ktorý požaduje tlačenú formu žiackej knižky, požiada o toto 
písomnou formou. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Návratka 

Žiadam Vás o vedenie tlačenej žiackej knižky pre dieťa ....................................................., 

narodené ..................................................., žiaka/žiačku ............................................... triedy, 

pretože nemám prístup na internet. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

Dátum: ..................................................  Podpis: ....................................................... 
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Príloha č. 3: 

 

Žiadosť zákonného zástupcu žiaka o vydanie nového hesla 

k prístupu do internetovej žiackej knižky 

 

 

Žiadam Vás o pridelenie nového hesla do prístupu na internetovú žiacku knižku ZŠ s MŠ 

Pliešovce pre žiaka .................................................................................., dátum narodenia: 

........................................, ktorý/-á navštevuje ...................................... triedu. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 

Dátum: ..................................................  Podpis: ....................................................... 
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Oboznámenie s interným predpisom č. 004/2014 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa dôsledne oboznámil/-a s interným predpisom č. 

004/2014. 

 

Priezvisko, meno Podpis Dátum 

ŠKD 

Raniaková Mária  02.09.2014 

Sopková Alena  02.09.2014 

Zaťkovová Alena  02.09.2014 

   

   

MŠ 

Golianová Tatiana ----------------------------------  

Jaďuďová Katarína ----------------------------------  

Korimová Miroslava ----------------------------------  

Kováčová Monika ----------------------------------  

Kyseľová Marta ----------------------------------  

Pohorelcová Ľudmila ----------------------------------  

Ratkovská Erika ----------------------------------  

   

   

ŠJ 

Cútová Mária ----------------------------------  

Jirásková Anna ----------------------------------  

Paľovová Jana ----------------------------------  

Popálená Andrea ----------------------------------  

Vajdová Jana ----------------------------------  

Palovič Peter ----------------------------------  

   

ZŠ – pedagogickí zamestnanci  

Badinková Anna   

Bezeková Ľubica   
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Cúttová Jana  02.09.2014 

Dubovská Elena  02.09.2014 

Gregušová Eva   

Hladká Iveta  02.09.2014 

Kmecová Katarína  02.09.2014 

Kseňák Miroslav  02.09.2014 

Macková Anna  02.09.2014 

Macková Lucia  02.09.2014 

Matejka Slavomír  02.09.2014 

Ondrisková Mária  02.09.2014 

Oremová Eva  02.09.2014 

Osterová Danka  02.09.2014 

Peničková Ľudmila  02.09.2014 

Poliačiková Simona  02.09.2014 

Ratkovská Anna  02.09.2014 

Rovňanová Monika ----------------------------------  

Savková Daniela  02.09.2014 

Sečíková Irena  02.09.2014 

Skladaná Monika ----------------------------------  

Sýkorová Darina  02.09.2014 

Šajbanová Zuzana  02.09.2014 

Výbošťoková Alena  02.09.2014 

Barnová Vlasta  02.09.2014 

Ďurčová Vladimíra  02.09.2014 

Karailjeva Anna  02.09.2014 

   

   

   

ZŠ – odborní zamestnanci 

Benešová Ingrid ----------------------------------  

   

   

ZŠ – nepedagogickí zamestnanci 

Cútt Štefan ----------------------------------  
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Ďuríková Zuzana ----------------------------------  

Krigovská Dana ----------------------------------  

Kršiaková Viera ----------------------------------  

Kuglerová Slávka ----------------------------------  
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