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Vedenie školy, Gymnázium, ZŠ, MŠ informuje… 
 
Milá školská rodina DSB, 
  
prvý školský polrok 2019/2020 sme zvládli, vysvedčenia sú rozdané – dobrá príležitosť, 
informovať o aktuálnom vývine na DSB.  
 
 
1. Digitalizácia  
 
Ipad-kufríky 
Digitalizácia DSB nadobúda konkrétny tvar vo forme 2 kufríkov s ipadmi (spolu 28 ks). 

Dňa 24.01.2020 sa v rámci nášho pedagogického dňa 
uskutočnilo aj prvé školenie pedagogického zboru vo 
všetkých oddeleniach, t.j. v materskej škole, základnej 
škole, školskom klube i na gymnáziu; ďalšie podujatie pre 
učiteľov anglického jazyka z Győru, Viedne, Baje, 
Budapešti, Belehradu a z Francúzskej školy Bratislava sa 
uskutočnilo 07.02.2020 na našej škole. 
Postupne sa potom nové prístroje dostanú 
do všetkých oddelení, avšak nie skôr, než 

budú učitelia dostatočne vyškolení a budú ich vedieť s istotou použiť na 
svojom vyučovaní. Prosím v tejto veci o porozumenie, hoci samozrejme 
zároveň chápeme, že by deti s ipadmi pracovali radšej dnes ako zajtra.  
 
 
 
 
Platforma „nerdl“ 
Na školiacom podujatí Centrály pre zahraničné školstvo na tému „Digitalizácia“ si DSB 
vytvorila príležitosť spolu s Nemeckou školou v St. Petersburgu a ďalšími školami 
regiónu založiť školskú platformu pod názvom „nerdl“. Cieľom tohto digitálneho priestoru 
je systematická výmena materiálov medzi učiteľmi a 
vytvorenie individuálnych digitálnych úloh pre žiakov 
DSB. Prvé školenie pre zamestnancov je 
naplánované na obdobie po veľkonočných 
prázdninách.  
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Administratívny sysém „ASC Agenda“ / Edupage 
Ako nový administratívny systém sme pre DSB vybrali 
„ASC Agendu“ (Edupage), ktorý postupne modul po 
module nahradí naše staré systémy. Dúfame, že tým škola 
získa hladší tok informácií medzi správou, učiteľmi, rodičmi 
a žiakmi.   
 
 
 
2. Pedagogický deň 

 
Z hľadiska optimalizácie nášho jazykového a vzdelávacieho konceptu celý pedagogický 
zbor enormne profitoval z 1.pedagogického dňa DSB (24.01.2020). Srdečne Vám 
ďakujeme, že ste nám v tento deň umožnili, ďalej rozvíjať kvalitu nášho vyučovania v 
spoločnom rozhovore so všetkými oddeleniami. K ďalšiemu veľkému podujatiu Vás 

bude pozývať Rada rodičov: podarilo sa nám 
pozvať do Bratislavy výnimočného experta na 
viacjazyčnosť z Nemecka, pána profesora Leisena. 
Pre náš pedagogický personál s ochotou pripraví 
workshop, ako aj prednášku s názvom 
„Viacjazyčná výchova a vzdelávanie: takto sa 
vydarí!“ pre školskú verejnosť a všetkých 
záujemcov. Všetci členovia školskej rodiny môžu 
na sekretariáte získať vstupenky zadarmo. 
Presnejšie informácie Vám ešte budú zaslané. 

 
 
3. Nové zariadenie priestorov MŠ 

 
Tím materskej školy mal možnosť ďalej sa vzdelávať v 
oblasti „Vytvárania priestoru orientovaného na prax“ a 
„Každodenná jazyková podpora“. Hneď potom sme 

odštartovali nové zariadenie 
priestorov a všetky herne sme 
prerobili s orientáciou na prax. Za 
tým účelom sme pre škôlku 
objednali aj niekoľko nových 
zariadení, aby sme sa ešte pred sťahovaním do novej budovy 
mohli zamerať na tému „Nové učebné priestory“.  
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4. Portál „ONILO“ v MŠ 
 
V zmysle podpory každodenného vývinu jazyka sme pre materskú školu získali program 
„ONILO“ a od druhého školského polroka bude tento program presadený ako nová 
pedagogická metóda. Onilo je portál na učenie a čítanie, 
ktorý ponúka animované obrázkové knižky, nazvané 
Boardstories. Tak budú nové médiá a pedagogicky 
vzácne knihy spojené do zmysluplnej jednoty. 
Vyučovanie podporené médiami sa tak pre naše deti 
v škôlke stane motivujúcim zážitkom! 
 
 
 
5. Projekty MŠ 

 
Naše projekty v Materskej škole sa nám dobre vydarili: 

 
Svätomartinský lampiónový sprievod 
Spolu so základnou školou a školským klubom 
detí, ako aj s našimi rodičmi sme usporiadali už po 
15. krát Svätomartinský lampiónový sprievod na 
Bratislavskom hrade. Bola to krásna slávnosť, na 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 detí, rodičov i 
širokej verejnosti. Ďakujeme svätému Martinovi a 
jeho tátošovi a všetkým našim deťom, ktoré sa 
aktívne zúčastnili pri oživení Martinskej legendy.  
 
 
 
„Cesty priateľstva“ 

 
Naše predškolské deti  privítali na DSB v novembri v 
rámci multikultúrneho projektu „Cesty priateľstva“ 
kamarátov z bulharskej, slovenskej a maďarskej 
materskej školy a pripravili pre nich workshop na tému 
jesenná slávnosť. V decembri deti z týchto škôlok 
prezentovali vydarený projekt v Dome kultúry 
Zrkadlový háj.  
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6. Projekty Základná škola 
 
Na základnej škole prebehlo takisto množstvo projektov: 
 
Spolupráca základných škôl, DSB a ZŠ Za karárňou  
Dňa 3.12.2019 základná škola privítala vzácnych hostí. Triedy 4a a 4b srdečne 
pozvali žiakov 5.triedy zo základnej školy Za kasárňou k spoločnému projektu. 
Projekt si vytýčil jasný cieľ, chceli sme sa bližšie 
spoznať, deťom ponúknuť možnosť spolupracovať 
a samozrejme sa hravou formou učiť nemecky. 
Bolo pripravených 6 rôznych stanovíšť s úlohami z 
nemčiny, ktoré naši žiaci riešili spoločne so 
svojimi hosťami. Všetky deti sa naučili niečo nové 
a zároveň zažili množstvo zábavy. 
 
 
 
 
Zimné športové dni 
Naše zimné športové dni (ZŠ a gymnázium) boli opäť veľmi úspešné. Korčuľovanie, 
čerstvý vzduch, ľadový hokej, či dynamický bedminton. To všetko si mohli deti 
pozrieť resp. vyskúšať. 
 
Čítačky na základnej škole 
Aj v tomto školskom roku čítajú triedni aj odborní učitelia raz mesačne z knihy, ktorú 
sami vybrali. Žiaci majú možnosť rozhodnúť sa pre jednu z kníh a zapíšu sa do 
zoznamu. Deti si pritom oddýchnu a vychutnávajú si počúvanie čítaných príbehov.  
 
Umelecký projekt  
V januári sa deti základnej školy okrem iného zaoberali témou „Umenie pôvodných 
obyvateľov – vtedy a dnes“. Z aktuálnych dôvodov sme sa bližšie pozreli na Aborigincov 
v Austrálii. Deti 2.až 4.ročníka vytvorili vlastné diela v štýle takzvaného „DotArt“, pričom 
zažili veľa radosti. Touto pre nich novou technikou vznikli hady, korytnačky, ryba 
a rôzne zvieratá, niektoré deti si dokonca trúfli na duchov zo sveta snov. Našou 
nástenkou sme chceli vyjadriť aj naše spolucítenie s požiarmi a trpiacou prírodou 
v Austrálii.         
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7. Súťaže 
 
V sieti nemeckých partnerov tu v Bratislave sme absolvovali množstvo stretnutí a 
rozhovorov, z ktorých vzišlo viacero konkrétnych konceptov. Išlo o témy ako odborné 
vzdelávanie, jazykové vzdelávania ale aj sponzorstvo konkrétnych projektov, ako aj 
účasť na súťažiach. 
 
DSB sa v priebehu posledných mesiacov zúčastnila na početných súťažiach: 
 
Minihádzaná 
Žiaci ZŠ sa zúčastnili na rôznych športových súťažiach. V športovej hale na Junáckej 
ulici v Bratislave sa dňa 27.11.2019 zišlo vyše 200 detí v turnaji minihádzanej. 
 
Ľahká atletika ,,Bavíme deti športom‘‘ 
Dňa 18.12.2019 sa uskutočnila súťaž v ľahkej atletike ,,Bavíme deti športom‘‘. Všetkých 
12 detí podalo v skokoch, behoch a hodoch skvelé výkony a získali rôzne ceny.  
 

Mládež muzicíruje/Deti muzicírujú    ♫♫♫ 
Pri 8.regionálnom kole súťaže „Mládež muzicíruje/Deti muzicírujú“ na Nemeckej škole 
Bratislava dňa 27.01.2020 presvedčili porotu dve žiačky v kategórii Sólový klavír a 
získali 1.cenu s postupom do vyššieho kola, ktoré bude na Nemeckej škole vo Varšave 
 
Nemecká súťaž v prednese  
9.trieda sa zúčastnila dňa 15.11.2019 na nemeckej súťaži v prednese s knihou „Wie der 
Fußball in die Welt kam/Ako sa zrodil futbal“ spolu s „precvičením“ príbehu na 
vyučovaní telesnej výchovy,  na ktoré vynikajúco dohliadala pani Fázik. Film si môžete 
pozrieť na webstránke školy: https://deutscheschule.sk/beitrag-der-klasse-9-zum-
vorlesetag-wettbewerb/  
 

Súťaž NRW „Stretnutie s východnou Európou“ 
9.trieda odovzdala dňa 31.1.2020 svoje príspevky do školskej súťaže NRW „Stretnutie s 
východnou Európou“– vytvorili krátke príbehy týkajúce sa najdlhších pohyblivých 
schodov na svete v Sankt Peterburgu. Prosíme, držte palce pre víťazstvo, aby sme 
mohli podniknúť triedny zájazd do Moskvy! 
 
Geografická súťaž „Diercke WISSEN“ 

Súťaž „Diercke WISSEN“ je geografická súťaž odohrávajúca 
sa vo februári, ktorej sa zúčastňujú žiaci 5. až 10. ročníka. 
Juniorský ročník súťaže je pre žiakov 5. a 6. ročníka, pričom je 
zakaždým vyhlásený víťaz tej ktorej triedy. Súťaž pre triedy 7 

až 10 prebieha na 3 úrovniach: najprv sú vyhlásení víťazi tried. V druhom kole je 
spomedzi nich stanovený školský víťaz. Ten sa potom zúčastní v treťom kole spolu so 
školskými víťazmi zúčastnených nemeckých zahraničných škôl. 
Ďalšie informácie a prípravné cvičenia nájdete na:https://diercke.westermann.de/wissen  
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Matematická súťaž „Matematický klokan“ 
V rámci predmetu matematika máme pred sebou každoročnú súťaž „Matematický 
klokan“: 
Vo štvrtok 19. marca 2020, sa všetci žiaci ročníkov 3 až 10 ako aj dobrovoľní žiaci z 
tried 11 a 12 zúčastnia na tejto súťaži. Náklady na súťaž preberá škola. Každý účastník 
získa aspoň malú cenu alebo certifikát o účasti. Je to súťaž typu Multiple-Choice. 
Detailné informácie, aj o ochrane údajov, ukážkové príklady súťaže nájdete tu:  
www.mathe-kaenguru.de. 
 V prípade, že si rodičia neprajú, aby sa meno ich dieťaťa spolu s odpoveďami 
odosielalo na vyhodnotenie do Nemecka, prosíme o primerané vyjadrenie nesúhlasu 
najneskôr do  21.februára u triedneho učiteľa.   
 
 

8. Projektový týždeň / Výstava na tému Klíma  
 

Plánujeme projektový týždeň na tému Klíma a životné prostredie vrátane výstavy na 
tému Klíma, na ktorej sa všetky oddelenia DSB aktívne zúčastnia. Termín projektového 
týždňa je 8.až 12.jún, o ďalších detailoch Vás budeme včas informovať. Na danú tému 
sa môžete vopred už trochu naladiť pod nasledovným linkom: https://www.ferdinand-
porsche-gymnasium.de/klimawandel-zum-anfassen-klimaschutz-zum-anpacken/. 
 
 
 
9. Školská slávnosť 30.04.2020 
 
Zvlášť by sme chceli upozorniť na tohtoročnú 
školskú slávnosť dňa 30.04.2020. Budeme 
oslavovať v tanečnej škole Dance House na 
Kramároch spolu s učiteľskou kapelou „4friends“, 
ktorá sa postará o skvelú atmosféru.  
 
 
 
 
 
Tešíme sa na Váš príchod! 
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10. Pedagogický manažment kvality 
 
V oblasti pedagogického manažmentu kvality sú aktívni mnohí naši kolegovia a 
kolegyne zo všetkých oddelení, vrátane žiakov a rodičov. V súčasnosti pracujeme na 
presahujúcom koncepte nemeckého jazyka od materskej školy po gymnázium, aby sme 
tak prepojili ťažiská vyučovania DaF a DFU (nemčina ako cudzí jazyk a vyučovanie 
predmetov v nemeckom jazyku). Jedna skupina pracuje na mediálnom koncepte a 
vytvára preventívny program, ktorý spája a štrukturalizuje všetky už uplatňujúce sa 
opatrenia. Ďalej sa spisuje koncepcia prechodu zo ZŠ na gymnázium, ktorá zasiahne už 
aj aktuálne prebiehajúci školský rok. Napokon, riadiaca skupina sa stará o 
prepracovanie zastaraného konceptu nerušeného vyučovania, pracujeme obsahovo na 
„Kódexe správania na DSB“.  
 
 
11. Viacjazyčnosť / Výmenné pobyty 

 
Viacjazyčnosť zažívame samozrejme naďalej aj prostredníctvom našich školských 
partnerstiev. V tomto školskom roku sa už uskutočnili naše už tradičné týždenné 
výmenné pobyty na všeobecnej integrovanej škole v Mainz-Bretzenheim v Nemecku, 
ako aj na Het Baarnsch Lyceum v Holandsku. Na týchto pobytoch sú naši žiaci 
ubytovaní v hosťovských rodinách, majú bohatý kultúrny program a v Holandsku sa 
okrem toho zúčastňujú na súťaži „Mládež debatuje v anglickom jazyku“. Recipročné 
návštevy v Bratislave, na ktoré sa už veľmi tešíme, sa uskutočnia v druhom školskom 
polroku.Taktiež po prvý krát plánujeme týždenný pobyt vo Francúzsku, na ktorý sa 
prihlásilo vyše 20 detí, a ktorej prípravy sú v plnom prúde. 
 
 
12. Oblečenie fanúšikov DSB 
 
Začiatkom januára sa uskutočnilo stretnutie s firmou adidas, na ktorom išlo o záujem o 
vytvorenie individuálnych odevov DSB. Spoločne s Radou rodičov a Žiackou radou sme 
vytvorili koncept – s napätím očakávame Vašu spätnú väzbu.  
 
 
 Ako vidíte, v mnohých oblastiach sa posúvame vpred. Našim cieľom je, aby ste 
Vy ako rodičia spolu so svojimi deťmi boli s radosťou členmi školského spoločenstva 
DSB, a aby ste sa u nás cítili dobre. To sa môže vydariť iba vďaka školskej filozofii, 
ktorú vytvárajú rešpekt, tolerancia a úcta k hodnotám. Len vtedy sme aj my 
pedagógovia schopní naplno rozvinúť svoj potenciál v prospech všetkých! 
 
 
Carmen Nasse 
Riaditeľka školy 

Svenja Ceranna, Bernd Hones 
Gymnázium 

Marta Valacsayová 
Vedenie ZŠ 

Mária Jezná 
Vedenie MŚ 
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Predstavenstvo informuje …  
 
Milí rodičia, milé zamestnankyne a zamestnanci, milí priaznivci a priatelia Nemeckej 
školy (DSB),  
 
z funkcie predstavenstva Školského združenia by sme Vás radi informovali o ďalších 
dôležitých udalostiach z posledných týždňoch:  
 

1. Personálne zmeny v predstavenstve 

Pán Carsten Franz Kraus opustil k 31.01.2020 predstavenstvo z osobných 
dôvodov. Týmto by sme radi vyjadrili pánovi Krausovi srdečnú vďaku za skvelú 
spoluprácu, odvedenú prácu a podporu pre DSB. Želáme mu a celej jeho rodine v 
budúcnosti všetko len to najlepšie.   

Za nástupcu p. Krausa bol menovaný od 01.02.2020 pán Oswald Brandstetter. 
Týmto pána Brandstettera srdečne vítame v predstavenstve a prajeme mu 
v novej funkcii veľa úspechov, energie a radosti pri plnení budúcich úloh.  

  

2. Projekt „Nová školská budova“ 

Veľmi sa tešíme, že Vám môžeme oznámiť, že po veľa hodinách vzájomnej 
komunikácie, tvrdej práce a pracovných stretnutí máme k dispozícii hotový 
realizačný projekt „Nová školská budova“. 
S kompletnou projektovou dokumentáciou sa ešte samozrejme naša práca 
nekončí. Našu novú školu chceme mať v júli 2022 kompletne prestavanú. Ďalším 
krokom bude výberové konanie na nájdenie generálneho zhotoviteľa stavby. 
Tešíme sa, keď sa bude môcť začať s prestavbou.  

 

3. 2% z dane 

S veľkou radosťou sme sa dozvedeli, že Vaš príspevky 2% z daní boli pre našu 
školu v roku 2019 vyššie ako príspevky v roku 2018. Srdečná vďaka všetkým 
Vám za tento dar. Myslite prosím aj tento rok pri vypĺňaní daňových priznaní na 
DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA (DSB), či už ako súkromná osoba alebo 
podnikateľ. Spoločne chceme naďalej rozvíjať našu DSB.  
 

So srdečným pozdravom, 
 
Predstavenstvo Školského združenia 
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Elternbeirat informiert … 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rada rodičov sa aj tento rok naplno venovala blahu detí na DSB, preto s radosťou 
vítame akékoľvek podnety, sťažnosti, želania a pomoc prichádzajúce z kruhov rodičov. 
 
Milí rodičia, tu Vám ponúkame stručné zhrnutie aktuálnych úloh, ktorým sa v súčasnosti 
vo Vašom mene venujeme, resp. ktoré sme už zvládli: 
 
* Zvýšenie kvality (odbornosť, personál, infraštruktúra atď.) na škole 
* Kontaktný bod pre rodičov v prípade problémov  
* Podpora školy pri prípravách školskej slávnosti „Tanz in den Mai“ naplánovanej na 30.   
  apríla (nové miesto konania!) 
* Zvýšenie kvality stravy na DSB 
* Systém klasifikácie 
* Účasť na Dni otvorených dverí 
* Rozšírenie časov rannej starostlivosti pred začiatkom vyučovania 
* Bezpečnosť cesty do školy 
* Školský výlet v decembri na zámok Schloss Hof 
* Podpora lampiónového sprievodu v novembri 
* Spoločné stretnutia Rady rodičov s inými orgánmi DSB (predstavenstvo, Rada   
   učiteľov, materská škola, zástupcovia žiakov atď.) 
* 1FCEDSB – futbalový tím DSB pre všetkých pánov, ktorí si radi zakopú; každú stredu,   
   srdečne pozývame všetkých záujemcov. Prihláste sa na čísle: +421918427080 
  (Tím v októbri zasponzoroval, nainštaloval a sprevádzkoval osvetľovací stožiar pre     
   školu.) 
 
V marci sa bude konať ďalšie Zasadnutie Rodičovskej rady na DSB, na ktorú srdečne 
pozývame všetkých zvolených zástupcov rodičov a ich zástupcov z jednotlivých tried a 
skupín. O presnom termíne budeme ešte informovať. 
S akýmikoľvek žiadosťami, želaniami či sťažnosťami nás, milí rodičia DSB, môžete 
kedykoľvek kontaktovať na adrese: elternbeirat@dsb.sk alebo telefonicky, v súlade s 
naším mottom: „Povedz nám to“. Sme tu stále pre Vás a všetci spoločne dokážeme 
posilniť spoluprácu a komunitu na Nemeckej škole Bratislava.  
 
Želáme Vám a Vašim deťom úspešný druhý polrok školského roku 2019/20 
 
Andrea, Maren a Wolfgang  


