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Riaditeľka školy informuje … 
 
Milí členovia školskej rodiny DSB, 
 
s veľkou radosťou som ku dňu 1.8.2019 nastúpila na miesto novej riaditeľky Nemeckej 
školy Bratislava a po mojich prvých takmer 100 dňoch v tejto pozícii by som rada 
formou tohto Newslettra informovala o aktuálnych udalostiach našej pedagogickej práci. 
Všetky oddelenia veľmi dynamicky a s vysokou motiváciou odštartovali školský rok 
2019/20 plný predsavzatí. K tomu viac nižšie. 
 
Aj zvonku rozoznateľnou zmenou je nesporne náš nový digitálny termínový kalendár – 
prvý krok v smere digitalizácie DSB. Aby sme naďalej optimalizovali tok informácií 
medzi školou a rodičmi, aktuálne pracujeme na prijatí nového spravovacieho systému, 
ktorý umožní sprístupnenie suplovania a správ online prostredníctvom aplikácie. Taktiež 
ohľadne správy učebných pomôcok zvažujeme nový digitálny systém, ktorý trvalo a s 
výhľadom umožní inventúru a prehľad učebníc a pracovných zošitov. Po nie celkom 
optimálnom štarte prebiehajúceho školského roka v tomto ohľade vnímame potrebu 
súrnej nutnosti jednať. Srdečná vďaka za vaše informácie na túto tému. 
 
Po bilančnej správe z minulého školského roka sa s presahom všetkých oddelení 
zaoberáme ďalším vývinom nášho jazykového a vzdelávacieho konceptu od materskej 
školy po maturitu. K tejto téme plánujeme aj pedagogický deň (pravdepodobne 
24.01.2020), ktorý chceme využiť intenzívnou prácou na konkrétnom vypracovaní 
konceptu. 
 
Založili sme skupinu mediálneho vývinu, ktorej náplňou je vývin pedagogického 
mediálneho konceptu, ktorý premosťuje digitálne vybavenie s predmetom Informatika 
a s rozšírením mediálnych kompetencií našich žiakov. Pôjde tu aj o prácu 
s elektronickým študijným prostredím a so študijnými platformami. Pilotnými triedami 
v tomto kontexte sú 6. a 9. trieda v predmete Nemecký jazyk.  
 
S výhľadom k našim novým školským priestorom sa momentálne veľmi intenzívne 
zaoberá materská škola z hľadiska tvorby priestoru ako ďalšieho „pedagóga“. Na túto 
tému sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. októbra veľmi  prínosné školenie našich pedagógov 
materskej školy.  
 
Popri všetkých nových impulzoch sa samozrejme držíme aj našich osvedčených 
projektov: všetky naše etablované školské zájazdy (Baarn, Mainz, lyžiarsky výcvik, 
školy v prírode) sa uskutočnia obvyklým spôsobom, naše výlety budú doplnené o pobyt 
vo francúzskom Štrasburgu. Tešíme sa na pevne zakotvené termíny školského roka 
ako Svätomartinský lampiónový sprievod, školský výlet do Viedne v decembri a školská  
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slávnosť na konci školského roka. Tú chceme so všetkými oddeleniami školy spoločne 
sláviť v júni.  
 
Naším naliehavým cieľom je, užšie sa spojiť s partnermi regiónu. Intenzívne rokujeme 
s Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (DSIHK) o myšlienke 
veľtrhu práce a vzdelávania v Bratislave, čo by mohlo zintenzívniť povedomie konceptu 
pracovnej školskej praxe v regióne. Spolupráca s Goetheho inštitútom sa zintenzívňuje 
v oblasti jazykovej podpory a digitalizácie. S oboma nemecky hovoriacimi  
veľvyslanectvami veľmi dobre spolupracujeme. S gymnáziom Bilíkova plánujeme 
spoločný projektový týždeň na tému „Ochrana klímy“, v rámci ktorého bude v Rakúskom 
kultúrnom fóre prezentovaná vysoko ocenená výstava Ferdinand-Porsche-gymnázia 
v Stuttgarte. 
 
Pri toľkých kreatívnych vkladoch a množstve nových pedagogických nápadov sa o to 
viac teším z konštruktívnej a angažovanej spolupráce so všetkými členmi školskej 
rodiny, pretože vnímam veľmi pozitívnu štartovnú atmosféru, ktorá chce profil DSB 
lepšie vybrúsiť a značku „Nemecká škola“ opäť naplniť životom. 
 
Pri tejto príležitosti mi, prosím, dovoľte za účelom minimalizovania mylných informácií a 
nedorozumení aj správne usmerniť nasledovné: pre všetky rozhodnutia, otázky ohľadne 
poplatkov a príspevkov, ako aj novej školskej budovy správnou kontaktnou osobou nie 
je riaditeľka školy, ale výlučne predstavenstvo školského združenia. Mojou úlohou je 
pedagogicky vytvárať školu v záujme našich žiakov tak, že tým bude narastať naša 
atraktivita smerom navonok, ako aj naše vzdelávacie výsledky zvnútra.  
 
Na záver mi ostáva ešte upozorniť na jeden termín, ktorý by mohol spôsobiť zmätok: 
naše polročné prázdniny sa musia na rozdiel od prázdnin v Slovenskej republike – 
uskutočniť v termíne od 31.01.2020 do 02.02.2020. Oficiálny deň slovenských 
polročných prázdnin (03.02.2020) je, žiaľ, prvým dňom nemeckých maturitných skúšok 
a z tohto dôvodu nemôže byť školské voľno. Prosím o porozumenie. 
 
 
Carmen Nasse 
Riaditeľka školy 
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Predstavenstvo informuje … 
 
Milí rodičia, milé zamestnankyne a milí zamestnanci DSB, milí zainteresovaní, 
 
z funkcie predstavenstva Školského združenia by sme Vás týmto radi informovali 
o ďalších dôležitých udalostiach z posledných týždňov: 
 

1. Personálne zmeny 
Naša súčasná poverenkyňa predstavenstva, pani Andrea Hahn, opúšťa DSB 
k 31.10.2019 z osobných dôvodov. Týmto by sme sa chceli pani Hahn srdečne 
poďakovať za jej doterajšiu podporu, veľmi úspešnú spoluprácu a angažmá 
v prospech školy. 

Od 15.10.2019 prevezme funkciu poverenec predstavenstva pán Adrián 
Arpai. 
 

Týmto pána Arpaia srdečne vítame a želáme mu v novej funkcii a pri plnení 
svojich úloh veľa úspechov, sily a optimizmu!  

2. Dodatočné financovanie projektu „Nová školská budova“ 
Bolo požiadané o dodatočnú podporu z Nemecka vo forme podmienene 
návratného bezúrokového príspevku z Ministerstva zahraničných vecí (AA - 
Auswärtiges Amt). Žiadosť o finančný príspevok na zdroje za tento rozpočtový rok 
bola podaná k 30.09.2019. 

3. Nájomný vzťah k budovám Palisády a Panenská 
Po rokovaniach s prenajímateľom, Evanjelickou cirkvou, bolo dohodnuté 
predĺženie nájomnej zmluvy do 31.07.2022 bez zmeny doterajších nájomných 
podmienok. Zmluva o predĺžení nájmu bude podpísaná ešte do konca októbra 
2019.  

 

So srdečným pozdravom, 
 
Predstavenstvo Školského združenia  
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Rada rodičov informuje … 
 
 

 
 
 
Rada rodičov sa aj na tento školský rok plne zapísala za dobro detí na DSB a teší sa na 
podnety, sťažnosti, priania a pomoc zo strany rodičov. 
 
Vážení rodičia, tu je krátke zhrnutie aktuálnych úloh, ktoré momentálne vo Vašom mene 
riešime. 
 
 zvyšovanie kvality (odbornosť, personál, infraštruktúra, …) na škole 

 zlepšenie stravy na DSB 

 rozšírenie času rannej pedagogickej starostlivosti pred začiatkom vyučovania  
 bezpečnosť cesty do školy 

 Elterncafe – posedenie rodičov pri káve a spoločné grilovanie  
 plánovanie prvých rodičovských a školských turistických výletov (Schloss Hof v 

decembri) 
 podpora Lampiónového sprievodu v novembri 2019  

 prezentácia aktivít Rady rodičov vo  všetkých triedach a skupinách na prvých 
triednych stretnutiach rodičov 

 spoločné stretnutie Rady rodičov s inými grémiami DSB (predstavenstvo, Učiteľská 
rada, materská škola, Žiacka rada, …) 

 1FCEDSB – futbalový tím DSB pre všetkých pánov milujúcich loptu; každú stredu, 
všetci záujemcovia sú srdečne vítaní. Prihlášky pod: +421918427080 
(v októbri  mužstvo škole sponzorovalo, namontovalo a zriadilo svetlomety) 
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Dňa 17.októbra sa uskutoční členská schôdza Rodičovskej rady DSB,  na ktorú srdečne 
pozývame všetkých zvolených zástupcov rodičov jednotlivých tried a skupín. Okrem 
správ vedenia školy a Rady rodičov sa bude konať aj voľba novej Rady rodičov pre 
školský rok 2019/2020. My, „stará“ Rada rodičov – a to je otvorené tajomstvo – opäť 
spoločne budeme kandidovať a dúfame, že nám – pokiaľ ste boli spokojní s našimi 
aktivitami a činnosťou v priebehu minulého roka – opäť dáte dôveru v týchto voľbách. V 
uplynulom školskom roku sme spoločne zvládli množstvo vecí, avšak pred nami leží 
ešte veľmi veľa úloh, ktoré by sme v našej funkcii radi ďalej riešili pre dobro našich detí. 
 
Kedykoľvek máte nejaké dotazy, priania či sťažnosti, vážení rodičia DSB, môžete nás 
zastihnúť na mailovej adrese: elternbeirat@dsb.sk alebo telefonicky, v súlade s naším 
mottom: „Povedz nám to“. Sme tu vždy pre Vás a všetci chceme upevniť spoluprácu a 
spolupatričnosť na Nemeckej škole Bratislava. 
 
prajeme Vám a Vašim deťom úspešný školský rok 2019/20 
 
Andrea, Maren a Wolfgang  
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Základná škola informuje … 

 
Interaktívne tabule na základnej škole! 

 
Na základnej škole došlo k veľkej digitalizácii. Naše interaktívne tabule sa stali novým 
hitom v 4.triedach.   
 

S „počítačovou tabuľou“, ako ju deti nazývajú, je vyučovanie oveľa zábavnejšie tak pre 
učiteľov, ako aj pre deti.  
 

Krídla tabule sú biele Whiteboardy, zvonku však klasické 
tabule na písanie kriedou. Táto kombinácia je mimoriadne 
praktická, keďže deti môžu naďalej trénovať písanie kriedou. 
Všetko, čo je možné na počítači s pripojením na internet, 
dokáže aj digitálna tabuľa. Pritom ako náhrada počítačovej 
myši slúži interaktívne pero alebo prst. 
 

Interaktívna tabuľa je vynikajúco využiteľná v prípade 
vyhľadávania informácií na internete, alebo na ukážku 
Power Point prezentácií.  
 

Možno na nej zahrať krátke audio- či videonahrávky z USB-
kľúča, DVD apod. s minimálnou spotrebou času a práce. V 
neposlednom rade uľahčuje vyučovanie jazykov s 
tisícorakými ponukami úloh, obrázkov a grafík, textov s 
medzerami, úlohami s výberom z viacerých možností atď. Na 
vyučovaní matematiky možno využiť veľkú ponuku aplikácií a 
linkov s rôznymi hádankami a matematickými hrami. 
 

Žiakom tak sprostredkujeme nielen obsah učiva 
multimediálne a interaktívne, ale ich aj učíme zaobchádzať s 
digitálnymi pomôckami. Rôznorodé možnosti znázornenia sú 
motivujúce a pozdvihujú aktívnu účasť. Učivo je 
prezentované informatívne a zaujímavo. Efektivita tohto 
média v žiadnom prípade nie je otázna, ale moderná a 
vzrušujúca!  
 
Marta Valacsayová  
Riaditeľka ZŠ 
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Materská škola informuje … 
 
1. Multikultúrny projekt  „Cesty priateľstva“ 
 Naša materská škola sa v tomto školskom roku už po 5. krát podiela na 

multikultúrnom projekte „Cesty priateľstva“. Tento projekt uskutočňujeme spolu s 
bulharskou, maďarskou a slovenskou materskou školou aj za podpori MŠ SR. 
Stretávame sa štyri krát do roka v jednotlivých materských školách a slávime 
spoločne typickú slávnosť, udalosť tej ktorej krajiny.  

  
 Dňa 17.10.2019 prídu do našej Nemeckej materskej školy predškoláci z týchto 

medzinárodných materských škôl, aby spoločne s nami zažili našu typickú oslavu  
jesene. Deti tak budú mať možnosť spoznať nielen nemecký jazyk, ale aj naše 
zvyky. Pre všetkých našich hostí sme si pripravili malé divadelné predstavenie, 
rôzne jesenné hry, piesne a pohybové aktivity. Veríme, že všetci budú mať pri tom 
dobrú náladu a tešíme sa na našich nových kamarátov. 

 
2. Martinský sprievod na hrade 
 V pondelok 11. novembra 2019 sa po pätnásty krát uskutoční lampiónový sprievod v 

areáli Bratislavského hradu, organizovaný Nemeckou školou Bratislava. V Nemecku 
je tradíciou oslavovať tento deň s deťmi, ich rodičmi a učiteľmi piesňami a 
lampiónovým sprievodom. Deti si nesú vlastnoručne vytvorené lampióny, spievajú 
piesne ako „Ich geh mit meiner Laterne…“ a kráčajú za Svätým Martinom na koni. 

 Na mieste, kde najlepšie vidieť Dóm Sv. Martina, celý sprievod zastane a zahrá sa 
scéna zo života Sv. Martina: ako sa Sv. Martin podelí o svoj kabát s mrznúcim 
žobrákom. Deti a dospelí zaspievajú pieseň Sv. Martina a nocou idú naspäť ku 
škole, kde sa môžu posilniť čajom, teplým punčom a inými dobrotami. Deti si 
rozdelia vlastnoručne upečené pečivo – Martinské „húsky“ na pamiatku láskavosti 
Sv. Martina. 

  
 Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, všetkých srdečne pozývame spolu s deťmi 

pridať sa k sprievodu. Stretneme sa o 17.00 hod. pri hlavnom vchode na 
Bratislavský hrad. 

 
3. Semináre v Materskej škole 
 Začiatkom októbra sa celý tím materskej školy zúčastnil dvojdňového seminára. 

Venovali sme sa spolu s docentkou Kindergartenakademie v Lipsku s pani Brittou  
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 Bartoldus dvom témam a to „ Celodenná integrácia podpory rozvoja jazyka u detí“  a  

„Prakticky orientovaný a maximálne podnetný priestor pri výchove a vzdelávaní 
v MŠ“. Vďaka týmto seminárom sme získali veľa nových impulzov a nápadov, ktoré 
môžu obohatiť aj vďaka novým atraktívnym metódam našu každodennú prácu 
s deťmi pri rozvoji ich jazykových zručností a zariadiť priestori výchovy 
a vzdelávania tak, aby boli čo najviac podnetné pre ich ďaľší rozvoj. Našim cieľom je 
tieto získané vedomosti  okamžite uplatniť v praxi a zároveň v budúcnosti vybaviť 
materskú školu tak, aby mali deti možnosť rozvíjať svoj potenciál aj s pomocou 
najmodernejších vyučovacích pomôcok.  

 
Mária Jezná 
Riediteľka MŠ 
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Školský klub detí informuje … 
 
Prihlasovanie na kurzy je už uzatvorené a tieto sa i úspešne začali. Prajeme všetkým 
deťom veľa úspechu, zábavy a radosti. Ešte krátky súhrn našich podmienok k ponuke 
kurzov a tiež informácie k ponuke prázdninových táborov.  
 
1. Po online-registrácií pošleme rodičom oficiálne potvrdenie. To dostanete najneskôr 

30.09.2019. Potvrdené prihlásenia je povinné zaplatiť. Posledný termín platby pre I. 
polrok je 07. 10. 2019. Vaše dieťa môže navštevovať kurz až po jeho zaplatení. 
Prihlásenie platí pre I. aj II. polrok. Prehľad o našej aktuálnej ponuke kurzov, so 
všetkými informáciami nájdete na našej stránke (www.dsb.sk). Kurzy v prvom 
polroku je potrebné zaplatiť najneskôr do 7.10.2019. Kurzy v druhom polroku sú 
splatné najneskôr do 03. 02. 2020. Ak sa včas nezaplatí, budú poslané rodičom 
upomienky. Po tretej upomienke žiaľ dieťa kurz navštevovať nemôže. 

2. Odhlásiť sa z kurzu je možné iba písomne (mailom na: monika.malikova@dsb.sk), a 
to len do konca prvého polroka, v čase od 20. 01. 2020 do 31. 01. 2020. Ak nie je 
dieťa včas písomne odhlásené, musí sa ďalej kurzu zúčastňovať a rodičia sú 
povinní kurz v plnej výške uhradiť. Pri bezplatných kurzoch je taktiež nutné písomné 
odhlásenie.  

3. Z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí, sa tento rok žiaľ jesenný denný 
tábor nekoná. 

4. Aj toto leto by sme opäť chceli usporiadať výlet počas prvého týždňa letných 
prázdnin 01. 07. - 06. 07. 2020. Plánujeme dopravu vlakom/autobusom do 
Terchovej. Preto prosíme, zaobstarajte si opäť preukaz pre vlakovú dopravu ŽSSK, 
aby mohlo vaše dieťa cestovať vlakom zdarma. Celkovo sa výdavky pohybujú vo 
výške 250,- Eur. Prihlásiť sa môžu žiaci tried 1. – 12. Do konca februára musí byť 
prihlásených minimálne 10 žiakov, aby sa výlet mohol konať. Prihlásiť ich môžete 
mailom na: janis.borchers@dsb.sk, alebo lenka.novosadova@dsb.sk. Výlet bude 
sprevádzať pani Novosádová, pán Borchers a jedna z našich dobrovoľníčok. Už 
teraz sa na tento pekný týždeň veľmi tešíme. 

5. Chceli by sme vás, ako rodičov, poprosiť, ak nemáte práve termín s učiteľom, sa 
nezdržiavať v priestoroch školy. Samozrejme môžete prísť pred družinu, prípadne 
do telocvične - si vyzdvihnúť dieťa. Chceme Vás však upozorniť, že žiaľ už tento rok 
sa vyskytli situácie, keď rodičia oslovili cudzie deti v budove školy a chceli im 
dohovárať - toto nie je dovolené. Keď rodičia nedovoleným spôsobom vstupujú do 
budovy a odchytia si na chodbe alebo pred triedou dieťa, nevieme tomu žiaľ 
bezprostredne zabrániť.  

S pozdravom Váš tím družinárov 
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Žiacka rada informuje … 
 
Ako každý rok, máme novú Žiacku radu, ktorá zastupuje názory žiakov Nemeckej školy 
Bratislava. Moje meno je Rena Roßbach a spolu s Illiom Vasylievom ako zástupcom 
som bola zvolená za predsedníčku Žiackej rady. V Žiackej rade pôsobia aj zástupcovia 
jednotlivých stupňov školy, ktorí zastupujú svoje vlastné ročníky. Zástupcami sa v tomto 
školskom roku stali Chantal Pramhas za prvý stupeň, Emma Holubek za druhý stupeň a 
Ema Barinová za tretí stupeň. 
 
V tomto roku sa sústredíme na ochranu životného prostredia, ktorá sa stala dôležitou 
témou. Pomocou spoločného zbierania odpadu v našom okolí  a prísneho recyklovania 
chceme sa priblížiť k ekologicky čistejšiemu prostrediu a ukázať našim spolužiakom 
dôležitosť tejto témy. Preto chceme zvoliť aj žiakov, ktorí budú spĺňať rolu "klimatického 
hovorcu", a ktorí vo svojich triedach budú kontrolovať plnenie nášho plánu. 
 
Aj tento rok samozrejme chceme organizovať už tradičné akcie akými sú Mikuláš alebo 
Veľká Noc, ktoré sa uskutočňovali na našej škole aj minulé roky a boli u žiakov veľmi 
obľúbené. Pritom chceme brať do úvahy názory a priania žiakov a spolu s učiteľmi nájsť 
zmysluplnú cestu k naplneniu našich plánov. 
 
 
Rena Roßbach 
Predsedníčka Žiackej rady 


