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Zriaďovateľom Nemeckej školy Bratislava (DSB) 
je neziskové Združenie rodičov Spoločnej 
nemecko-slovenskej školy v Bratislave.

DSB podporujú:

POHĽAD DO BUDÚCNOSTI:

STARÉ

         NOVÉ
VS.

66,5 km

1:05 hod.

VIEDEŇ

BRATISLAVA

KONTAKT:
Palisády 51
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 204 228 10
info@deutscheschule.sk
www.deutscheschule.sk
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Gymnázium/druhý stupeň II

nemecká medzinárodná maturita a maturita v predmete 
slovenský jazyk a literatúra

Gymnázium/druhý stupeň I

Základná škola/prvý stupeň

PredškolaTrpaslíci
Včielky

Lienky
Žabky

Motýliky
Myšky

Materská škola

Vek:

 Vzdelávací program Nemeckej školy Bratislava podpo-
ruje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.

 Naše žiačky a žiakov vedieme k tomu, aby sa naučili 
prevziať zodpovednosť za seba aj druhých.

 Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie 
vedúce k samostatnému, zodpovednému, celoživotné-
mu vzdelávaniu.

 geografická poloha DSB
– priamo v hlavnom meste Bratislava 
– centrálna poloha/dobré spojenie MHD

 mesto Bratislava
– v trojuholníku krajín Slovensko-Maďarsko-
 Rakúsko (vzdialenosť Viedeň 66,5 km, Budapešť 

201 km)
– „zelené mesto“ na úpätí Malých Karpát
– historické centrum/bohaté dejiny
– mnohostranné kultúrne možnosti
– pestré možnosti na voľný čas (športové aktivity, 

nočný život, kulinárske špeciality)
– dynamicky rastúce mesto veľmi vhodné pre 

rodiny s deťmi

 Slovensko
– malý štát v srdci Európy: člen EU s oficiálnou 

menou €
– 9 národných parkov (napr. Vysoké Tatry, 
 Slovenský raj)
– 20 jaskýň, z toho 3 vzácne ľadové jaskyne
– veľa minerálnych/termálnych prameňov a 

kúpeľov 
– viaceré miesta v zozname kultúrneho dedičstva 

UNESCO
– cca. 120 hradov a zámkov
– tradičná ako aj moderná domáca kuchyňa
– pohostinná a otvorená mentalita
– väčšina obyvateľstva ovláda min.1 cudziu reč 

(angličtina, nemčina)

 vzdelávanie „všetko pod jednou strechou“: 
 materská škola, základná škola a gymnázium

 moderné vyučovanie podľa nemeckých kvalita-
tívnych štandardov prevažne v nemeckom jazyku

 DIAP – Nemecká medzinárodná maturitná skúška 
jeden z celosvetovo uznávaných diplomov

 možnosť maturity v predmete slovenský jazyk a 
literatúra

 učitelia s nemeckým materinským jazykom

 predškola s intenzívnou výukou nemčiny

 viacjazyčná škola: 
 nemčina, slovenčina, angličtina, francúzština

 štipendiá pre nadaných žiakov

 celodenná starostlivosť a strava 
 7:30-17:30 hod. denne

 optimálna veľkosť tried

 učebné pomôcky zabezpečované zo strany školy

 „DSB rodina“ – aktívny život školy 
 rodičia/žiaci/učitelia/zamestnanci

 projekt „Nová budova“ 
 

VÝBER Z KONCEPTU DSB:

PREČO DSB?

         

A ĎALŠIE 

DÔVODY...


