
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola - 

Dunajská Streda Dunaszerdahely 
  

Adresa školy Športová 349/34 
Dunajská 

Streda 

Telefón 0315522650   

E-mail 
szsdunstreda@gmail.com, riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk, 

eva.siposova@zupa-tt.sk 
  

WWW 

stránka 
www.szsds.sk   

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava   

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
PhDr. Eva 

Siposová  
0315522650 0905407637 

szsdunstreda@gmail.com, 

riaditel.szsdunstreda@zupa-tt.sk 

zástupca 

RŠ 

Mgr. Ildikó 

Feketeová 
0315522650   ildikofekete@zoznam.sk 

vedúca 

PV 

Mgr. Zuzana 

Fenešová 
0315522650   zuzana.fenesova@centrum.sk 

Rada školy 

Rada školy pri SZŠ-EK bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po voľbách dňa 7. 3. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 5. 4. 2016 

ustanovujúcim zasadnutím na obdobie 4 rokov. 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole - EK pomáhala žiakom, rodičom a pedagógom 

školy pri plnení úloh, ktoré si dali za cieľ. Presadzovala a vyjadrovala verejné záujmy žiakov, 

rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

 



  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Horváthová Ildikó 0315522650 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Miklósová Beáta   

nepedagogickí zamestnanci Hervaová Beáta   

zástupcovia rodičov Jakabová Erika   

  Csörgeiová Katarína   

  Kántor Mónika   

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Kátlovská Elena   

  Mgr. Baranovičová Jana   

  JUDr. Hájos Zoltán   

  Bc. Bacsó László   

zástupca žiakov Nagy Gábor   

Poradné orgány školy 

Predmetové komisie sa počas školského roka stretli 4x. Priebežne sledovali plnenie plánov 

PK a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za každý štvrťrok. Navrhovali opatrenia na 

zlepšenie študijných výsledkov žiakov. 

Porady vedenia školy sa konali pravidelne raz do týždňa. Na týchto stretnutiach sa 

pripravoval plán práce na nasledujúci týždeň a riešili sa operatívne úlohy školy.  

Rada rodičov sa pravidelne stretávala v rámci rodičovských združení. Vedenie školy 

informovalo rodičov (zástupcov rodičov jednotlivých tried) o priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu a ostatných záležitostiach týkajúcich sa vzťahu rodičia a škola.  

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK jazykov 
Mgr. Töröková 

Mária 
MJL, SJL, SJSL, ANJ, NEJ   

PK spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. 

Hegedüsová 

Andrea 

OBN, NOS, TEV, DEJ   

PK prírodovedných 

predmetov 

Mgr. Ládiová 

Tímea 
MAT, FYZ, CHE, INF,GEO, BIO   

PK ošetrovateľských 

predmetov 

Mgr. Fenešová 

Zuzana 

ZOA, AZD,SOS,ORZ, LAJ, 

PP,OKP, ZDR, SAN,SP, PRC 
  

PK klinických predmetov 
MUDr. 

Morvaiová Viola 
ANF,ZKC,PAT,PRL   

Riaditeľská rada 
PhDr. Siposová 

Eva 
    

Rada rodičov Jakabová Erika     

Rada školy 
Mgr. Horváthová 

Ildikó 
    

Rada študentov Nagy Gábor     

 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 221 

Počet tried: 11 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. PKŠ 24   

I.ZAA M 28   

I.ZAB S 17   

II.PKŠ 17   

II.ZAA M 24   

II.ZAB S 13   

III.ZAA M 28   

III.ZAB S 20   

IV.ZAA M 17   

IV.ZAB M 14   

IV.ZAC S 19   

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Denná forma štúdia - zdravotnícky asistent 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky/z toho dievčat: 65 / 60 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky/z toho dievčat: 0 / 0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok/z toho dievčat: 52/47 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016, z toho dievčat: 43 / 39 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016, z toho dievčat: 45 / 41 

Externé večerné štúdium 

PKŠ 2-ročné štúdium 

počet prihlásených študentov 32, počet zapísaných študentov 27 

sanitár 1-ročný - pre nízky počet záujemcov sa v školskom roku 2016/17 neotvoril tento 

učebný odbor 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda AZD ANF ANJ BIO DEJ EVE ETV EVE FYZ GEO CHE INF LAJ MJL MAT 

I. PKŠ 1,73 1,93 
          

1,13 
  

I.ZAA M 
 

2,77 2,33 2,04 2,31 
 

1 
 

1,65 1 2,31 1,42 2,31 2,81 2,42 

I.ZAB S 
 

2,65 2,45 1,94 2,47 
 

1 
 

1,65 1 2,29 1,41 2,41 
 

2,35 

II.PKŠ 
 

2,43 
             

II.ZAA M 2,04 2,88 3,25 
  

2,04 
     

1,46 
 

2,7 2,17 

II.ZAB S 2 1,62 2,2 
    

1,31 
   

1,08 
  

1,85 

III.ZAA M 1,93 
 

2,87 
        

1,21 
 

2,82 
 

III.ZAB S 1,9 
 

2,7 
        

1,45 
  

1,95 

IV.ZAA M 
  

2,91 
          

3,41 
 

IV.ZAB M 
  

2,67 
          

2,93 
 

IV.ZAC S 
  

3,13 
            

 

Trieda NAB NEJ OBN OKP ORZ PAT PRL PRP PSP SJL SJSL SOS Spr TEV TRH 

I. PKŠ 
   

1,73 1,27 2,47 
  

1 
  

1,07 
   

I.ZAA M 1 2,93 
      

1,38 
 

2,65 
 

1 1,58 
 

I.ZAB S 1 1,83 
      

1,88 2,88 
  

1 1,41 
 

II.PKŠ 
   

1,93 
  

2 1,64 
       

II.ZAA M 
 

3,67 1,25 
 

2,26 3,48 2,5 2,13 2,22 
 

3,26 2,39 1 1,61 
 

II.ZAB S 
 

3,13 1,23 
 

1,62 2,85 1,23 1,08 1,23 2,77 
 

1,46 1,15 1,62 
 

III.ZAA M 
 

3 
 

1,71 
    

1,89 
 

3,32 
 

1 1,32 
 

III.ZAB S 
 

3,3 
 

1,35 
    

1,65 3,2 
  

1 1,55 
 

IV.ZAA M 
 

3,83 
 

1,94 
      

3,65 
 

1 1,35 
 

IV.ZAB M 
 

3,2 
 

1,71 
      

3,29 
 

1 1,43 
 

IV.ZAC S 
 

3,5 
 

2,06 
     

3,39 
  

1 1,89 
 

 

Trieda ZOA ZKC ZDE 

I. PKŠ 1,73 2,47 
 

I.ZAA M 2,31 2,81 
 

I.ZAB S 2,24 2,76 
 

II.PKŠ 2,29 2,29 1,07 

II.ZAA M 2,87 3,61 
 

II.ZAB S 1,77 2,69 
 

III.ZAA M 2,36 3,04 
 

III.ZAB S 2,3 3,1 
 

IV.ZAA M 2,88 3,65 
 

IV.ZAB M 2,29 3,57 
 

IV.ZAC S 2,78 3,39 
 

 

 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I. PKŠ 15 7 3 5 0 0 0 0 0 

I.ZAA M 24 9 2 13 2 0 0 0 0 

I.ZAB S 17 3 7 6 1 0 0 0 0 

II.PKŠ 14 5 4 5 0 2 0 0 0 

II.ZAA M 23 2 4 12 6 0 0 0 0 

II.ZAB S 13 3 4 5 1 0 0 1 0 

III.ZAA 

M 
28 2 9 16 1 0 0 0 0 

III.ZAB S 20 0 9 11 0 0 0 0 0 

IV.ZAA 

M 
17 1 1 15 0 0 0 0 0 

IV.ZAB 

M 
14 1 1 12 0 0 0 0 0 

IV.ZAC S 18 2 2 12 2 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. PKŠ 15 585 39,00 585 39,00 0 0,00 

I.ZAA M 24 1873 72,04 1814 69,77 59 2,27 

I.ZAB S 17 1328 78,12 1328 78,12 0 0,00 

II.PKŠ 14 107 35,67 107 35,67 0 0,00 

II.ZAA 

M 
23 2875 119,79 2875 119,79 0 0,00 

II.ZAB S 13 1070 82,31 1051 80,85 19 1,46 

III.ZAA 

M 
28 2040 72,86 1985 70,89 55 1,96 

III.ZAB 

S 
20 2061 103,05 2019 100,95 42 2,10 

IV.ZAA 

M 
17 768 153,60 757 151,40 11 2,20 

IV.ZAB 

M 
14 97 97,00 97 97,00 0 0,00 

IV.ZAC 

S 
18 972 138,86 958 136,86 14 2,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       



Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 28 (2/26) 68,58% 28 58,21% 28 9 5 4 8 

 
2,42 26 

Maďarský 

jazyk a 

literatúra 
 

32 (1/30) 49,75% 31 54,37% 31 8 3 11 9 
 

2,68 31 

Nemecký 

jazyk 
B1 22 (0/21) 41,42% 21 43,81% 21 1 4 7 6 3 3,29 21 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

 
67 (7/57) 

           

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 
 

19 (1/17) 49,06% 18 60,11% 18 1 2 7 4 2 3,25 16 

Slovenský 

jazyk a 

slovenská 

literatúra 

 
32 (1/30) 42,65% 31 55,30% 31 3 2 15 10 

 
3,07 30 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

 
67 (7/57) 

    
12 11 20 15 3 2,77 61 

 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 

  67 (7/57) 28 26 7 
  

1,66 61 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. PKŠ 5356 N zdravotnícky asistent   

I.ZAA M 5356 M zdravotnícky asistent   

I.ZAB S 5356 M zdravotnícky asistent   

II.PKŠ 5356 N zdravotnícky asistent   

II.ZAA M 5356 M zdravotnícky asistent   

II.ZAB S 5356 M zdravotnícky asistent   

III.ZAA M 5356 M zdravotnícky asistent   

III.ZAB S 5356 M zdravotnícky asistent   

IV.ZAA M 5356 M zdravotnícky asistent   

IV.ZAB M 5356 M zdravotnícky asistent   

IV.ZAC S 5356 M zdravotnícky asistent   

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

Estetika 2.ročník Etiketa a estetika 1hodina týždenne 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 27 7 24,40 5,46 

DPP 4 1 2,51 0,67 

Znížený 

úväzok 
9 6 4,91 4,13 

ZPS 1,55 0 1,55 0 

Na dohodu 8 0 1,05 0 

 

 

 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 31 31 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

  
   

spolu 0 0 31 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.ZAAM, I.ZABS biológia 5 hodín 

1.ZAAM, 1.ZABS, 2.AAM, 2.ZABS, 2.PKŠ anatómia 12 hodín 

1.ZAAM, 1.ZABS geográfia 2 hodiny 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 

absolventov 
Počet študujúcich 

      

1.kvalifikačná skúška     

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne 
  

doplňujúce pedagogické 1 3 

aktualizačné - riadenie odbornej zložky 

vzdelávania na SZŠ SR - MZ SR  
2 

aktualizačné - školenie predsedov MK 
 

3 

iné - finančná a čitateľská gramotnosť 
 

20 (učitelia všeob.-

vzdel.predmetov) 

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 
okr. kolo 

kraj. 

kolo 

národ. 

kolo 

medzinár. 

kolo 

Olympiáda NEJ 01/2017 1 3.miesto 
   

Olympiáda ANJ 01/2017 1 2.miesto 
   

Olympiáda ľudských práv Hlohovec 2 účasť 
   

Mladý digitálny Európan -SZŠ-EK 

Dun.Streda 
20 účasť 

   

Recitačná súťaž Tompa Mihály 

Galanta 
6 

1. a 2. 

miesto 

1. a 2. 

miesto 

1. a 2. 

miesto  

Literárna súťaž Legere Nitra  4 účasť 
   

Literárna súťaž Pislákóló mécses, 

Šamorín 
2 1. miesto 1.miesto 

  

Súťaž Poznaj slovenskú reč, 

Tomašíkovo 
1 3. miesto 

   

Stredoškolská odborná činnosť, 

Trnava 
6 

 
4. miesto 

  

Expert Geniality show, Rimavská 

Sobota 

1. a 

2.ročník 
účasť 

   

5.celoslovenská konferencia žiakov 

študijného odboru zdravotníky 

asistent, Banská Bystrica 
   

1.miesto 
 

Súťaž v poskytovaní PP Topoľčany 3 
 

4. miesto 
  

Súťaž Do práce na bicyikli , Dunjská 

Streda 
1 

  
účasť 

 

Cezpoľný beh 6 4. miesto 
   

Floorbal 14 3. miesto 
   

Medzinárodný turnaj v hádzanej, 

Šamorín 
10 

   
účasť 

Celoslovenská súťaž Akadémia tanca, 

Nitra 
10 

  
3. miesto 

 

 

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

1.Prezentácia školy, propagácia študijných odborov 

- organizovanie Dní otvorených dverí (2x ročne), pre návštevníkov je pripravená prezentácia, 

workshopy 

- prezentácia štúdia na našej škole a spolupráca so základnými školami v okresoch Dunajská 

Streda, Galanta, Komárno, Senec 

- účasť na podujatí "Burza stredných škôl " v Dunajskej Strede, Dni otvorených dverí na VŠ - 

informácia pre študentov o možnosti ďalšieho štúdia 

- aktivity v rámci kariérového poradenstva - voľba povolania, spolupráca s ÚPSVaR, 

konzultácie so žiakmi 

2. Odborné exkurzie 

- Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave 

- Domov dôchodcov, Schwechat 

- Patologické múzeum, Viedeň 

- Psychiatrická nemocnica Fhilippa Pinela, Pezinok 

- Rehabilitačné centrum ADELI, Piešťany 

3. Celodenné podujatia (prednášky, workshopy, aktivity) 

- Deň školy október 2017 

4. Organizácia okresného kola  Olympiády v NEJ a Olympiády v ANJ 

5. Vzdelávacie kurzy - podnikateľská činnosť 

- kurzy prvej pomoci 

- kurz opatrovania 

- preškolenie zdravotníckych zamestnancov 

6. Pravidelné vysielanie školského rozhlasu 

7. Vydávanie občasníka - školský časopis SULISOK - ŠULIŠOK 

8. Podujatia, aktivity k prevencii závislostí 

- besedy, prednášky 



9. Pravidelná prezentácia  

- v dunajskostredskej TV, v regionálnej tlači, facebook, web stránka školy 

10. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v škole  

- imatrikulácia žiakov 1.ročníka 

- vianočný koncert 

- návšteva divadelných predstavení 

11. Prezentácia školy, účasť na aktivitách organizovaných MÚ Dunajská Streda 

12. Kontakty, partnerstvá so školami 

- Česká republika - Střední zdravotnícká škola vo Frýdku Místku 

- Maďarsko - Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 

Sopron 

13. Zabezpečujeme prednášky v oblasti poskytovania prvej pomoci - pre základné školy a 

stredné školy regiónu 

14. Realizácia KOŽAZ a účelového cvičenia pre žiakov 

15. Realizácia lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu - január 2017 

16. Športové aktivity a súťaže (školské i okresné kolá) 

17. Charitatívna činnosť školy 

- účasť na zbierkach a kampaniach (Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, predaj 

vianočných pohľadníc, Červené stužky, Deň narcisov, Liga proti rakovine) 

- bezplatné darovanie krvi (2x) - 3., 4. ročník a 1.PKŠ 

- bezplatné poskytovanie opatrovateľskej služby v NsP Svet zdravia Dunajská Streda v 

mimovyučovacom čase 

- Mikulášska slávnosť v Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede 

 

 

 

 



Spolupráca s organizáciami, inštitúciami 

- spolupráca s Červeným krížom 

- spolupráca s partnerskou školou Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola, Sopron, Maďarsko 

- spolupráca s partnerskou školou Střední zdravotnícká škola vo Frýdku Místku, Česká   

republika 

- spolupráca s nezávislou organizáciou Centrum Slniečko, Nitra 

- odborná spolupráca s NÚCEM (e-testovanie, on-line maturita) 

- odborná spolupráca s Komplexnou záchrannou službou v Gabčíkove 

- odborná spolupráca s Komorou sestier a pôrodných asistentiek, Dunajská Streda 

- odborná spolupráca s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl na Slovensku 

- spolupráca s NsP Svet zdravia v Dunajskej Strede (Svetový deň srdca, Jesenný kongres 

SOTS, Svetový deň diabetu) 

- spolupráca s Hasičským a záchranárskym zborom v Dunajskej Strede 

- spolupráca s Mestským úradom v Dunajskej Strede  

- spolupráca s ÚPSVaR v Dunajskej Strede 

- spolupráca s IES London (medzinárodný certifikát o vzdelaní) 

- charitatívna a dobrovoľnícka činnosť s UNICEF  

Naša škola získala titul "Škola priateľská k deťom". Patrí teda medzi školy, ktoré sa snažia 

vytvárať prostredie vhodné, priateľské k deťom. Škola priateľská k deťom je globálnou 

iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je pri vytváraní prostredia priateľského k 

deťom v školách uplatňovať ako kľúčový faktor "Dohovor o právach dieťaťa". 

Služby poskytované školou 

- vydávanie medzinárodného certifikátu IES London 

- certifikované kurzy prvej pomoci, opatrovateľ 

- stravovanie študentov a pedagógov zmluvným spôsobom 

- školská a odborná knižnica  

- škola zabezpečuje službu prvej pomoci na športových a kultúrnych podujatiach mesta 

Dunajská Streda 



- elektronická triedna kniha 

- elektronická žiacka knižka 

- využívanie študovní IKT 

- web stránka školy, facebook 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Stredná zdravotnícka škola - EK pokračovala aj v školskom roku 2016/17 v riešení 

národných, medzinárodných a vlastných projektov. Hlavným cieľom školy je realizovať 

projekty zamerané na rozvoj kompetencií žiakov. Projekt ERASMUS + sa stretol s 

pozitívnym ohlasom žiakov - účastníkov stáží v zahraničí. Realizácia projektov napomáha aj 

k skvalitneniu materiálno-technického vybavenia školy. Súčasne vytvára možnosti aj pre 

neformálne spoločné aktivity učiteľov a žiakov. Na druhej strane sú však projekty náročné na 

administratívu. 

A) Dlhodobé 

1. Projekt "Zelená škola" - environmentálne aktivity školy 

2. Projekt "IES London" - medzinárodné overovanie vzdelávania - vydávanie certifikátu o 

vzdelaní 

3. Projekt "Výživou k zdraviu" 

4. Projekt "Unicef" - Škola priateľská k deťom 

B) Krátkodobé 

V školskom roku 2016/2017 neboli školou vypracované krátkodobé projekty. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Kontroly - inšpekcie: 

1. Tematická inšpekcia dňa 29. 11. 2016 Školským inšpekčným centrom Trnava bola 

zameraná na finančnú gramotnosť. 

Bolo uložené jedno opatrenie, ktoré bolo doriešené k 30. 5. 2016. 

2. Následná finančná kontrola dňa 29. 3. 2017 Útvarom hlavného kontrolóra TTSK - bez 

zistených nedostatkov. 



3. Kontrola výpočtu a odvodu poistného na verejné zdravotné poistenie Dôvera - 9. 4. 2017. 

Uložené jedno opatrenie - k 15. 6. 2017 bolo doriešené. 

4. Komplexná protipožiarna kontrola Okresným riaditeľstvom HaZZ v Dunajskej Strede - 8. 

6. 2017. 

Boli uložené 2 opatrenia, ktoré boli k 15. 6. 2017 odstránené.  

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické zabezpečenie školy v školskom roku 2016/17 bolo primerané 

finančným podmienkam školy. Boli vykonané zákonom určené revízie, technické kontroly. 

Základná údržba školy a areálu je vykonávaná priebežne. Ochrana majetku je zabezpečená 

signalizačným bezpečnostným zariadením, kamerovým systémom od 1. 9. 2011. 

Z účelových finančných prostriedkov TTSK bola zrealizovaná 1. časť rekonštrukcie 

školského zariadenia - časť jedáleň. Boli zriadené nové priestory a to: aula, 2 odborné učebne 

ZOA a PP, 2 cvičné učebne pre TPJ.  

Škola do ukončenia školského roka z kapitálových prostriedkov TTSK dokončila 

vybudovanie plynovej kotolne a tým k 15. 9. 2017 ukončila vykurovanie školy 

dodávateľským spôsobom od SOŠRaV Dunajská Streda.  

V decembri 2016 boli nainštalované merače - regulátory tepla v každej miestnosti, na každom 

vykurovacom zdroji školy, čím sa dosiahne účinnosť a ekonomickosť vykurovania. 

Materiálno-technické vybavenie školy bolo posilnené cez nákupy PC (6), školského nábytku, 

zdravotníckych pomôcok, učebníc. Úspora elektrickej energie sa uskutočňuje cez výmenu 

klasických svietidiel na úsporné žiarovky (2 učebne). 

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.) 

Úpravy v klasických a odborných učebniach boli zamerané na vymaľovanie priestorov, 

čiastočnú výmenu školského nábytku (1 trieda). Telocvičňa, školské ihrisko je bez zmien. 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Inventár učebných pomôcok bol rozšírený o odborné zdravotnícke pomôcky. 

Stručná analýza súčasného stavu 

Súčasný stav učebných pomôcok, názorných didakticko-edukačných pomôcok, IKT je 

potrebné posilňovať, rozšíriť o súčasné edukačné technológie, softwéry.  

 

 



§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 

hovorí o prideľovaní financií pre školy na základe normatívu na žiaka. Naša škola dostala na 

základe normatívu na bežné výdavky školy v roku 2016 pri prepočítanom počte žiakov 

finančné prostriedky vo výške: 

schválený rozpočet: 575.816 € 

upravený rozpočet: 547.042 € 

Pri použití finančných prostriedkov bolo dodržané ustanovenie zákona NR SR č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Škola použila finančné prostriedky na mzdy a 

odvody do poisťovní a výdavky na prevádzku. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre SZŠ-EK na rok 2016 na základe § 12, odst. 1, zákona NR 

SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a na základe schválení rozpočtu TTSK rozpis bežných výdavkov bol 

nasledovný: 

Bežné výdavky 

- schválený rozpočet : 582.316 € 

- upravený rozpočet : 579.745 € 

- plnenie rozpočtu: 575.018,40 € 

 

Čerpanie rozpočtu podľa klasifikácie 

- 610 mzdy : 351.001,32 €, činí 61,04 % 

- 620 poistné a príspevok do poisťovní: 125.588,65 €, činí 21,84 % 

- 630 tovary a služby : 95.550,17 €, činí 16,62 % 

- 640 bežné transfery: 2.878,26 €, činí 0,50 % 

 

 



Rozpočet príjmov 

- schválený rozpočet : 6.500 € 

- upravený rozpočet: 8.600 € 

- plnenie rozpočtu: 6.208,40 € 

 

Plnenie príjmov za: 

- prenájom priestorov: 279,75 € 

- iné nedaňové príjmy: 4025,17 € 

- transfery zo štátneho rozpočtu: 1.903,48 € 

 

Kapitálové výdavky na : 

- rekonštrukciu strechy: 49.982,09 , kód zdroja 43 

 

Rozpis schválených ukazovateľov pre Školskú jedáleň - originálne kompetencie na 2016 

- celkový schválený rozpočet ŠJ v roku 2016 predstavuje: 17.302 € 

z toho: 

- dotácia na osobné a prevádzkové náklady: 10.302 € 

- dotácia na základe príjmov: 7.000 € 

 

Bežné výdavky 

- schválený rozpočet : 17.302 € 

- upravený rozpočet: 22.872 € 

- plnenie rozpočtu : 19.755,20 € 

 

 



Čerpanie rozpočtu podľa klasifikácie 

- 610 mzdy : 8.343,24 €, činí 42,23 % 

- 620 poistné a príspevok do poisťovní: 4.211,56 €, činí 21,32 % 

- 630 tovary a služby : 3491,84. činí 17,68 % 

- 640 bežné transfery : 3.708,56 €, činí 18,77 % 

 

Rozpočet príjmov 

- schválený rozpočet: 7.000 € 

- upravený rozpočet: 11.000 € 

- plnenie rozpočtu: 7.890,05 € 

 

Plnenie príjmov za: 

- stravné 7.178,29 % 

- dobropisy: 711,76 € 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

- 642 bežné transfery - štipendiá: 1903,48 € 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

V roku 2016 SZŠ-EK obdržala dotáciu na vzdelávacie poukazy vo výške 4.489 € 

počet vzdelávacích poukazov : 1450 ks 

Z finančných prostriedkov boli vyplatené odmeny odvody vo výške 3.914 € a boli nakúpené 

učebné pomôcky na záujmové krúžky v hodnote 575 € (dekoračný materiál, športové potreby, 

zdravotnícky materiál, náplne do tlačiarní, tonery, kancelársky papier). 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

--- 



5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Škola vykonáva na základe živnostenského listu a súhlasu zriaďovateľa školy podnikateľskú 

činnosť v oblasti: 

- organizovanie kurzov a školení (prvá pomoc a opatrovateľ) 

- stravovanie - pohostinská činnosť (cudzí stravníci) 

Na tieto účely využívame voľné priestorové kapacity, krátkodobo prenajímame učebne na 

vzdelávacie kurzy. 

Zisk o zdanení v podnikateľskej činnosti školy za rok 2016 činil 3.278,46 €. 

Finančné prostriedky za podnikateľskú činnosť celkovo predstavujú k 31. 12. - 10.238,53 € 

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

SZŠ-EK splnila všetky prioritné úlohy, ktoré si stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

v školskom roku 2016/17. Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za 

školský rok 2016/17 sa uskutočnilo na zasadnutí sekcií predmetových komisií a na 

hodnotiacej Pedagogickej rade dňa 4. 7. 2017. Ciele a úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti sa 

realizovali primerane k vedomostným, osobnostným danostiam žiakov, metodickej a odbornej 

úrovni pedagógov a materiálno-technickému vybaveniu školy. 

Z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi, mimoškolskej činnosti, umiestnení na súťažiach, 

účasti na projektoch, prezentácii školy na verejnosti a získavania mimorozpočtových zdrojov 

bol školský rok 2016/17 úspešný. 

Pozitíva 

- pozitívna, tvorivá klíma školy 

- posilnenie postavenia školy v sieti stredných odborných škôl regiónu (počty študentov, 

uplatnenie absolventov v praxi, výsledky externých hodnotení vzdelávania INEKO  

- získanie certifikátu NÚCEM - e-maturita 

- elektronizácia školskej dokumentácie a administratívy 

- výchovná činnosť školy 

- cezhraničná spolupráca školy - partnerstvo s Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola Sopron, Střední zdravotnícka škola Frýdek Místek, ČR) 

- projektová činnosť školy 



- využívanie moderných IKT vo vyučovaní 

- pestré školské aktivity vzdelávacieho a výchovného charakteru, účasť na odborných 

exkurziách 

- aktívna mimoškolská činnosť, public relations školy 

- dosiahnuté úspechy v súťažiach regionálneho a celoslovenského charakteru 

- zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy informačnou technológiou 

- rekonštrukcia - novovytvorené učebne 

- podnikateľská činnosť školy v oblasti edukácie 

- charitatívna činnosť školy 

Negatíva 

- vyradenie Školskej jedálne zo siete stravovacích zariadení 

- nárast počtu študentov zo sociálne slabšieho, často nemotivujúceho prostredia 

- obmedzená ponuka študijných odborov, určovaná MZ SR, otvorená diskusia ohľadom 

kompetencií zdravotníckych asistentov 

- klesajúca úroveň domácej prípravy žiakov na vyučovanie 

- výsledky na maturitných skúškach 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

1. Mimoškolská činnosť študentov 

- hodnotenie školy, oceňovanie výchovno-vzdelávacích, mimoškolských aktivít a úrovne 

vzdelávania (INEKO, IES) 

- spolupráca s profesijnými inštitúciami, organizáciami i neziskovými organizáciami 

- úspešná reprezentácia školy na súťažiach, podujatiach, konferenciách regionálneho a 

celoslovenského charakteru 

- tvorivá, otvorená klíma školy 



- zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy, podnikateľská činnosť školy 

2. Účasť na projektoch 

- vo vzdelávacej oblasti - modernizácia vzdelávania, zvyšovanie kvality vzdelávania, 

elektronizácia vzdelávania) 

- spoločensko-občianska oblasť - UNICEF 

3. Spolupráca so základnými školami 

Pedagógovia školy sa intenzívne a aktívne podieľali na propagácii štúdia na základných 

školách v spolupráci výchovných poradcov  

4. Podnikateľská činnosť školy 

Stredná zdravotnícka škola - EK v Dunajskej Strede organizuje vzdelávacie kurzy opatrovateľ 

a prvá pomoc. 

5. Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami (zabezpečenie odbornej praxe 

študentov) a vzdelávacími inštitúciami 

Odborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami - zabezpečenie odbornej praxe 

študentov, účasť na seminároch , zdravotnícko-edukačných konferenciách organizovaných 

NsP Svet zdravia, organizovanie zdravotnícko-osvetových projektov (edukačné materiály), 

klinická súvislá prax študentov školy. Naša škola spolupracuje aj s priamo riadenými 

organizáciami MŠVVaŠ SR, Metodicko-pedagogickým centrom a ŠIOV. 

6. Marketing školy - propagácia školy na verejnosti 

Škola venuje mimoriadne veľkú pozornosť propagácii školy. Propagácia školy na verejnosti 

sa uskutočňuje v spolupráci s mestskou televíziou Dunajská Streda, ďalej využívame 

bilboardy, publicistiku, články v regionálnej tlači, web stránku školy, kde pružne doplňujeme 

nové informácie.  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

1. Vysoký dôraz klásť na zlepšenie študijných výsledkov žiakov 

2. Rozšíriť ponuku študijných programov školy 

Návrh opatrení: 

1. Zefektívniť prácu triedneho učiteľa - vyššie ročníky 

2. Výraznejšia digitalizácia vzdelávania, nové vzdelávacie, aktivizujúce metódy 

 

 



§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Ďalšie štúdium absolventov - z celkového počtu 49 študentov: 

Trnavská univerzita - 2 študenti 

Univerzita J. Selyeho, Komárno - 2 študenti 

Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava- 8 študentov 

Pedagogická fakulta UK, Bratislava - 2 študenti 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava - 6 študentov 

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - 1 študent 

Vyššie odborné štúdium, Bratislava, Strečnianska ul. - 5 študenti 

zamestnaní absolventi v študijnom odbore zdravotnícky asistent - 14 študentov 

kurz kozmetiky - 1 študent 

opakuje 4.ročník - 3 študenti 

maturitná skúška v opravnom termíne - 4 

prihlásená na ÚPSVaR - 1 študent  

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky školy sú v súlade so Školským poriadkom a sú na dobrej 

úrovni. Triedy majú vyhovujúce priestorové riešenie, poskytujú vhodné podmienky pre prácu 

žiakov a učiteľov. Sociálne zariadenia sú udržiavané v pravidelnej čistote. V celej budove a 

jej okolí je vytvorené estetické prostredie. Súčasťou areálu školy je aj pravidelne udržiavaná 

zeleň. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín s obedňajšou prestávkou v trvaní od 

12,15 - 13,00 hod. Rozvrh rešpektuje psychohygienické podmienky vyučovania. V škole je 

nainštalovaný automat na teplé nápoje.  

 

 

 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Biológia 2   Mgr. Timea Ládiová 

Dramatické hry 11   
PaedDr. Kinga Kiss, 

PhD. 

Chcel by si prehĺbiť svoje odborné 

vedomosti ? 
4   Mgr. Gabriela Feketeová 

Informatika 1 29   Mgr. Kristián Bugár 

Informatika 2 13   Mgr. Attila Kollár 

Loptové hry 5   
Mgr. Andrea 

Hegedüsová 

Moderný tanec 9   
Mgr. Andrea 

Hegedüsová 

O rok na prax s ľahkosťou 15   Mgr. Anita Szolnokiová 

Pohybom k zdraviu 21   
Mgr. Terézia 

Vasmeraová 

Prvá pomoc 2 5   Mgr. Katarína Szabó 

Recitačný krúžok 7   Mgr. Mária Töröková 

SJL príprava na MS pre 4. ročníky 7   PhDr. Eva Siposová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola spolupracuje s rodičmi v rade rodičov SZŠ-EK Dunajská Streda. Každá trieda má 

svojho zástupcu. Zasadnutia rady rodičov sa konajú podľa harmonogramu ZRŠ. Škola 

poskytuje aktuálne informácie o prospechu a absencii žiakov prostredníctvom internetovej 

žiackej knižky. Nové informácie o aktivitách školy určené žiakom školy a rodičom, 

záujemcom z radov širokej verejnosti sú pravidelne zverejňované prostredníctvom web 

stránky školy (www.szsds).  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Naša škola spolupracuje s verejnosťou v nasledovných činnostiach: 

- spolupráca v oblasti odborného vzdelávania 

- charitatívno-dobrovoľnícka činnosť v spolupráci s občianskymi združeniami a neziskovými 

organizáciami 



- spolupráca so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami, hlavne v Dunajskej Strede, 

Galante a v Komárne 

- spolupráca so štátnymi a miestnymi inštitúciami, ako ÚPSVaR Dunajská Streda, Mestský 

úrad Dunajská Streda, Akadémia vzdelávania - pobočka Dunajská Streda, Hasičský a 

požiarny zbor Dunajská Streda, Zdravotné a sociálne poisťovne, stredné školy 

- mediálna propagácia školy - regionálna tlač, Mestská televízia Dunajská Streda  

Záver 

Stredná zdravotnícka škola - EK v Dunajskej Streda je vzdelávacia inštitúcia, ktorej miesto je 

v súčasnosti v oblasti odborného vzdelávania opodstatnené a nezastupiteľné. Na škole sú 

vytvorené podmienky pre úspešnú prácu našej inštitúcie a dosahovanie pozitívnych výsledkov 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Vypracovala: PhDr. Eva Siposová  

V Dunajskej Strede, 12. októbra 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16. 10. 2017 

 

Vyjadrenie rady školy 

Vyjadrenie Rady školy : súhlasím - nesúhlasím 

Správa bola prerokovaná a prijatá na zasadnutí Rady školy dňa: 25. 10.2017 

Rada školy pri SZŠ-EK odporúča TTSK Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za rok 2016/17 schváliť. 

Predseda Rady školy: Mgr. Horváthová Ildikó 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej zdravotníckej školy - EK, Športová 

349/34, Dunajská Streda schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/17. 

v Trnave, 14. 11. 2017 

súhlasím - nesúhlasím: Ing. Iveta Belányiová - za TTSK 

 


