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3. Koncepcia školy na roky 2012-2017,
4. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Nižná Kamenica
6. Ďalšie podklady

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy Nižná Kamenica 60 za školský rok 2016/2017
I.
a) Základné identifikačné údaje o základnej škole (§ 2 ods. 1 písm. a )
1. Názov školy: Základná škola Nižná Kamenica 60
2. Adresa školy: Nižná Kamenica 60
3. Telefónne číslo:0556965360 e-mailová adresa: zsnkamenica@gmail.com
4. Zriaďovateľ: Obec Nižná Kamenica
internetová adresa: http://www.niznakamenica.sk/-skolstvo

5. Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Vladimír Duračka od 1.7.2007

riaditeľ základnej školy

6. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
6.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Nižná Kamenica bola ustanovená po voľbách dňa
8.9.2014.Funkčné obdobie súčasnej rady školy začalo dňom 8.9.2014na obdobie
4 rokov.
Členovia rady školy v školskom roku 2016/2017
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Ing. Ľudmila Tyszová
Ing. Želmíra Gajdošová
Milota Kristanová
Helena Lachetová
Mgr. Helena Butalová

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen

Zvolený / delegovaný/ za
rodič
Pedagogický zamestnanec
rodičov
nepedagogických zamestnancov
za zriaďovateľa

6.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach –
poradných orgánoch riaditeľa školy:
Pedagogickí zamestnanci ZŠ Nižná Kamenica 60 boli členmi metodického
združenia neplnoorganizovaných škôl. Zúčastnili sa štyroch metodických
združení.
V škole je vytvorený účinný plán kontrolnej činnosti, ktorý obsahuje ciele
kontrolnej činnosti, metódy a prostriedky na jej vykonanie. Kontrola je
systematická a terminovaná. Výsledky hospitačnej činnosti a iných kontrolných
činností sú analyzované po skončení hospitačnej činnosti a na zasadnutiach
pedagogickej rady.
b.) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017; (§ 2 ods. 1 písm. b )
Stav k 15.09.2016
ročník

Počet
tried

1.
3.
2.
4.
spolu

1
1

Z toho
špec.
tried
/
/
/
/

Počet
žiakov

Z toho
špec.
tried.
/
/
/
/

Počet
žiakov

11
10
7
5
33

Z toho
z špec.
tried.
/
/
/
/

Z toho
Počet
integr./d. odd.
ŠKD
1/1
1
3/1
1/0
0/0
5/2

Počet
žiakov
v ŠKD
9
8
6
4
27

Z toho
špec.
tried.
/
/
/
/

Z toho
integ.

Počet
žiakov
v ŠKD
8
8
7
4
0
27

Stav k 31.08.2017
Počet
ročníky tried
1.
3.
2.
4.
0.
spolu

1

1

12
10
8
5
0
35

1/1
3/1
1/0
0/0
0
5/2

Počet
odd.
ŠKD
1

C1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
Počet žiakov
Z celkového počtu zapísaných
Počet tried
Spolu
Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ /% Spojené
počet /% počet /%
8
0
1/12,5
0
1
C2) žiaci 4. ročníka
Počet žiakov 4.
ročníka

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8ročné gymnáziá
Prihlásení
Úspešní
Prijatí

0

0

0

d) I. stupeň základnej školy:
Hodnotenie žiakov 1. ročníka
Počet žiakov 1. ročníka

12

Počet žiakov, ktorí
prospeli
10

Počet žiakov, ktorí
neprospeli
2

1 žiak nebol klasifikovaný, plní si povinnú školskú dochádzku mimo
územia SR.

Hodnotenie žiakov 2. ročníka
Počet žiakov
2. ročníka

Počet žiakov,
Počet žiakov, Počet žiakov, Počet žiakov,
ktorí prospeli s ktorí
ktorí
ktorí
vyznamenaním prospeli
prospeli
neprospeli
veľmi dobre
8
5
1
1
1
Hodnotenie žiakov 3. ročníka
Počet žiakov
3. ročníka

10

Počet žiakov,
Počet žiakov, Počet žiakov, Počet žiakov,
ktorí prospeli s ktorí
ktorí
ktorí
vyznamenaním prospeli
prospeli
neprospeli
veľmi dobre
3
4
2
1

Hodnotenie žiakov 4. ročníka podľa variantu A
Počet žiakov
4. ročníka

5

Počet žiakov,
Počet žiakov, Počet žiakov, Počet žiakov,
ktorí prospeli s ktorí
ktorí
ktorí
vyznamenaním prospeli
prospeli
neprospeli
veľmi dobre
4
4
0
0

1 žiačka nebola klasifikovaná, plní si povinnú školskú dochádzku mimo
územia SR.
Ročník/ Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov
SJL ANJ MAT IFV PRV VLA HUV TEV VYV
PVC
PDA
1.
3,00 2,91 2,73
- 1,73
1,36 1,18 1,27
2.
1,88 2,13 1,63
- 1,25
1,13 1,13 1,13
3.
2,40 2,50 2,50 2,10 1,90 1,70 1,40 1,40 1,00
4.
1,00 1,75 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
Priem.
v jedn. 2,14 2,55 2,14 1,97 1,74 1,54 1,47 1,28 1,36
1,00
pred.

Priemer
triedy
2,03
1,47
1,88
1,13

e)Učebné osnovy v školskom roku 2016/2017 pre I. stupeň
Ročník Uplatňované učebné plány
1.
IŠKVP
2.
IŠKVP,
3.
ŠVP
4.
ŠVP
V rámci školského vzdelávacieho programu sa v jednotlivých ročníkoch
vyučovali nasledovné hodiny v rozsahu:
1. ročník
ANJ – 2 hod.
2. ročník
ANJ – 2 hod., MAT – 1 hod.
3. ročník
SJL – 2 hod., MAT – 1 hod., PDA – 1 hod., ANJ-1 hod.
4. ročník
SJL – 2 hod., MAT – 1 hod., PDA – 1 hod., ANJ-1 hod.

f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej
kvalifikácie ( § 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
Zamestnanci ZŠspolu
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
Nekvalifikovaní
- dopĺňajú si
vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- školský
psychológ
- špeciálny
pedagóg
- asistent učiteľa
- upratovačky

počet
5

- ostatní

1

Spolu počet
zamestnancov
ZŠ + ŠKD
+ŠKaŠJ
Z celkového
počtu
zamestnancov
školy počet PZ

6

3
/
2
1
/
0
2
/
/

Školský klub detí
Zamestnanci
ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si
vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ

Počet
1
1
/
1
0
/
/
/
/

/
/
1

4

Školská kuchyňa 0
a jed.
Zamestnanci0
spolu

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
-

škola sa zapojila do projektu „Kultúrne poukazy“
škola sa zapojila do projektu „Digiškola“
škola sa zapojila do projektu „Vzdelávacie poukazy“
škola sa zapojila do projektu „Moderné vzdelávanie digitálne
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“
škola sa zapojila do projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“
škola sa zapojila do projektu „Ovocie do škôl“
škola sa zapojila do projektu ,,Aktivizujúce metódy vo výchove“
výtvarná súťaž „Stop drogám“
Deň knižníc-tematické vyučovanie
medzinárodný deň tolerancie – beseda
podpora programu „Biela pastelka“
deň boja proti fajčeniu
Pytagoriáda 3.-4. ročník
súťaž iBobor
Divadelné predstavenie – divadlo Portál
Mikuláš v škole
Fašiangový karneval
návšteva prípravného ročníka MŠ v ZŠ
voda naša každodenná „Pijeme vodu z vodovodu“, beseda
beseda o knihe
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
beseda– Ochrana pred požiarmi
MZ neplnoorganizovaných škôl
Tematické vyučovanie – dopravná výchova
Plavecký výcvik
Exkurzia Svinica – Kultúrne centrum Abov
Divadlo Portál
Tvorivé dielne k Vianociam Kultúrne centrum Abov
Školenie riaditeľov škôl Prešovského na Košického kraja nPodbánske
Exkurzia Vysoké Tatry, Zamkovského chata
Školský výlet Opálové bane
Mediálna výchova tematické vyučovanie
Didaktické hry

h) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
olympiády

Pytagoriáda
Hviezdoslavov Kubín

Umiestnenie- dosiahnuté výsledky
regionálne
kolo
0-0/-

krajské
kolo
/
/

celoslovenské
kolo
/
/

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu

Termín
začatie
realizácie
projektu
Apríl 2003

Termín
ukončenia
realizácie
projektu

MVP

September
2009

2012

Ovocie do škôl

September
2013

INFOVEK

Moderné vzdelávanie Apríl 2013
– digitálne
vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie
predmety
Október 2014
Digiškola
Január 2015
Aktivizujúce metódy
vo výchove

Výsledky

Získanie žiackych
počítačov
a učiteľskej stanice
Získanie žiackych
počítačov
Zaškolenie
vyučujúceho

Získanie
interaktívnej
tabule a 2 PC

Získanie
interaktívny
programov pre
výchovnú činnosť

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
(§ 2 ods. 1 písm. l)
Priestorové podmienky k počtu žiakom sú primerané. Materiálno-technické
vybavenie školy je v súčasnosti na primeranej úrovni. V počítačovej učebni,
ktorá sa ale využíva aj ako učebňa ANJ a VLA. Škola pokračuje v projekte
Infovek, z ktorého získaná technika je už zastaralá, je potrebné nové vybavenie
počítačovej miestnosti. Škola získala v rámci projektu Infovek 2 rýchlejšie
internetové pripojenie. Pre potreby zamestnancov školy bol zakúpený nový
počítač. Fond učebníc sme doplnili z vlastných prostriedkov o učebnice
a pracovné zošity ANJ pre 1.-4. ročník, ďalej sme zakúpili učebnice a pracovné
zošity z MAT pre 1.-4. ročník. Ostatný knižný fond je kompletný, pracovné
zošity škola zabezpečuje pre žiakov z vlastných zdrojov. Priebežne sa
vykonávajú bežné opravy budovy a zariadenia školy. Tento rok boli vymenené
komplet kotle na vykurovanie budovy tuhým palivom. Teraz žiaci školy
využívajú spolu 4 učebne, z toho dve špeciálne (počítačová a relaxačná). Z
príspevku rodičov za ŠKD sú priebežne zakupované pomôcky pre žiakov ŠKD.
l) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok (§ 2 ods. 1 písm. n).
Našim cieľom je budovanie školy, pokračovanie a skvalitnenie doterajšej
činnosti školy. Považujeme za nevyhnutné, že škola musí reagovať na meniace
sa trendy, na postupnú informatizáciu spoločnosti. Škola má byť modernou
flexibilnou inštitúciou pripravenou denne reagovať na nové skutočnosti, neustále
zdokonaľovať a meniť metódy, filozofiu výchovy a vzdelávania.
Hlavné ciele:
-Kvalitný výchovno- vzdelávací proces zameraný na prípravu žiakov na
bezproblémový prechod na II. stupeň do plnoorganizovaných škôl.
-Vyučovanie anglického jazyka 1. a 2. ročníku v rámci školského
vzdelávacieho programu, v rámci zamerania školy na vyučovanie ANJ
- zabezpečiť kompletný súbor učebníc a pracovných zošitov pre všetky
ročníky a predmety
-Spolupráca s MŠ pri zaškolení detí do 1. ročníka
- Viesť žiakov k environmentálnemu cíteniu
-Materiálno-technické zabezpečenie priestorov:
a) zmodernizovanie informačno-komunikačné technológie
(IKT), hlavne zastaralých počítačov
b) zvyšovať úroveň informačnej gramotnosti žiakov
a zamestnancov školy, integrovať IKT do každodennej práce

učiteľov a žiakov.
c) dopĺňať knižničný fond žiackej knižnice hlavne o tituly
povinného mimočítankového čítania, nákup pomôcok
a didaktickej techniky
d) dopĺňanie učebných pomôcok – priebežne
e) kvalitné materiálne zabezpečenie vyučovania ANJ (učebnice,
pracovné zošity ....)
f) potrebná rekonštrukcia strechy budovy a fasády
-Environmentálne zameranie:
a) zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom praktických
aktivít v prírodnom prostredí
b) výchova v duchu humánnych hodnôt, úcta k životu, rešpektovanie
medziľudských vzťahov
c) zvyšovanie povedomia v duchu regionálnych tradícií), zdravý životný štýl
d) triedenie odpadu v škole
e) zaradenie environmentálnej výchovy do PDA v rámci školského
vzdelávacieho programu

m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov
opatrení (§ 2 ods.1 písm. n. )
Silné stránky:
- organizovanie školy v prírode
- organizovanie každoročne plaveckého výcviku
- organizovanie podujatí, kvízov, besied, súťaží pre žiakov
- spolupráca s Kultúrnym centrom Abova
- menšie počty žiakov v triedach,
- individuálny prístup k žiakom
- aktívna záujmová činnosť
- všetky didaktické pomôcky pre žiakov (pracovné zošity...) hradí škola
- väčšina kultúrnych a spoločenských podujatí je hradené z projektu „Kultúrne
poukazy“ a ZRŠ
- činnosť ŠKD
- práca so žiakmi s IVVP
- poskytuje vzdelávanie pre intelektovo nadané deti
- zameranie školy na výučbu ANJ a PDA
- spolupráca s MŠ, detským domovom, centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva

- využívanie interaktívnych tabulí
Slabé stránky:
- neúplná kvalifikovanosť ped. zamestnancov
- časť IKT je zastaralá, nespĺňa dnešné potreby,
- potrebná rekonštrukcia strechy budovy a fasády školy, škola nedisponuje
vlastným športovým ihriskom
- práca s problémovými žiakmi v správaní
Opatrenia na odstránenie nedostatkov
- aktívna spolupráca s CPPPaP a CŠPPa pri problémoch sio správaním žiakov
a so žiakmi s ŠVVP
II. Ďalšie informácie o škole
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania(§ 2ods.2 písm. a)
Rozvrh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a pedagógov.
Pitný režim je zabezpečený.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Škola – priestor pre rozvoj záujmových krúžkov:
- počítačový
- rozprávkový
Kultúrno–spoločenské aktivity:
- besedy
- karneval
- bábkové divadlá
- divadlá
- kvízy a vedomostné súťaže
- kampane
- úprava okolia školy
- spolupráca s MŠ, detským domovom, centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva

c) spolupráca s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
(§ 2 ods. 2 písm. b)
Pri napĺňaní plánu školy sa nemôžeme zaobísť bez spolupráce s rodičmi. Našou
úlohou je získavať rodičov pre spoluprácu na výchove aj vzdelávaní. Toto si
vyžaduje tiež spoluprácu a podporu zriaďovateľa – obce, Rady školy a DeD
d) výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017
Počet žiakov :
Prospelo:
Neprospelo:
Neboli klasifikované:

35
29
4
2

Vymeškané hodiny spolu: 2083
z toho : neospravedlnených: 46
Dochádzka podľa ročníkov:
I. ročník:
II. ročník:
III. ročník:
IV. ročník:

priemer na žiaka 59,51 hodín
priemer na žiaka: 1,31 hodín

856 hodín spolu, priemer na žiaka 71,33 hod., z toho
16 neopspravedl., priemer na žiaka 1,33 hod.
326 hodín, priemer na žiaka 40,75 hod., z toho
0 neospravedl. , priemer na žiaka 0 hod.
714 hodín, priemer na žiaka 71,40 hod., z toho
20 neospravedl., priemer na žiaka 2,00 hod.
187 hodín, priemer na žiaka 37,4 hod.
0 neospravedl., priemer na žiaka 0

Správanie žiakov bolo v súlade so školským poriadkom.
Žiaden žiak nemal v šk. roku 2016/2017 zníženú známku zo správania.

Naším cieľom je vytvoriť žiakom vhodné edukačné prostredie na
osvojenie základných teoretických vedomostí, praktických
zručností a návykov v oblasti výchovy a vzdelávania.

