
 

 
 

        

                 Bratislava, 19.03.2020 

 
 
Milí rodičia, milí žiaci, 
 
dúfame, že sa máte dobre, a že ste sa s aktuálnou situáciou čo najlepšie vyrovnali. Aj keď ešte nemáme konkrétny 
termín na návrat k normálnemu vyučovaniu, štart prevádzky všetkých oddelení je zabezpečený v akejkoľvek 
chvíli, keďže sú všetci pedagogickí pracovníci až na niekoľko málo výnimiek prítomní a v rámci daných možností 
nás podporujú. Administratívna správa i vedenie školy, ako aj krízový štáb sú denne v škole, aby udržali jej 
prevádzkyschopnosť a spolu s externými spolupracovníkmi dbajú o to, aby sme tieto ťažké časy využili najlepším 
možným spôsobom na vývinové procesy a organizáciu vyučovania.  
 
Naším najdôležitejším cieľom v týchto dňoch je napriek sťaženým podmienkam vytvoriť vyučovanie tak dobre, 
ako sa len dá, a napĺňať všetky naše učebné plány. Školský rok pokračuje a bude aj ukončený organizovaným 
spôsobom. Všetky príslušné úrady nám v tejto záležitosti vyslovili svoju podporu. Aj keď zostáva školská budova 
zatvorená, vyučovanie sa uskutočňuje! Konferencia ministerstva kultúry SRN, kolektív všetkých ministrov a 
senátorov zodpovedných za vzdelávanie, nás ubezpečila, že až po znovuotvorenie škôl E-Learning plne nahrádza 
reálne vyučovanie. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa neuskutočnia žiadne posuny ohľadne školského prázdninového 
kalendára. Napriek tomu však budeme, predovšetkým z pohľadu na materskú školu, zvažovať, ako budeme môcť 
ponúknuť na základe dopytu predškolskú výchovu, ktorá nahradí vynechané obdobie dochádzky. 
 
Predstavenstvo i vedenie školy momentálne intenzívne skúmajú náklady na školu a materskú školu. DSB ako 
nezisková organizácia nehospodári s orientáciou na zisk, musí však zároveň zabezpečiť dlhodobo udržateľné 
financovanie. Aktuálne ešte nemôžeme odhadnúť finančné dôsledky uzatvorenia budovy školy, keďže 
prevádzkové náklady naďalej prebiehajú, ale zároveň v záujme udržania riadnej školskej prevádzky pribúdajú 
ďalšie náklady ako napr. na realizáciu online-vyučovania. Aby sme v zmysle celého školského spoločenstva i 
všetkých oddelení DSB mohli obozretne zaobchádzať so školským rozpočtom, možno urobiť fundované 
rozhodnutie ohľadne prispôsobenia školných poplatkov až potom, keď sme súčasnú krízu prekonali. 
 
Pre nás je medzičasom samozrejmé, že učitelia sú pre Vás v dosahu – učitelia na plný úväzok v každom prípade 
počas základnej pracovnej doby od 8:00 do 14:00 hod. a na základe dohody. Za vymeškané písomné práce budú 
čiastočne požadované iné druhy výkonu, ktoré potom nahradia určitú písomnú prácu. Okrem toho môžu v 
takýchto výnimočných prípadoch jednotlivé predmetové skupiny na žiadosť u vedenia školy počet testov 
zredukovať. Na túto tému prebiehajú intenzívne diskusie v kolégiu, detailné informácie Vám pošleme čoskoro. 
   
Čo sa týka klauzúr na vyššom stupni gymnázia, predovšetkým v Q12, pripravili sme náhradný postup schválený 
Konferenciou KMK. K tomu bude informovať pán Bernd Hones ako koordinátor vyššieho stupňa gymnázia 
všetkých, ktorých sa to týka, ako aj príslušných odborných učiteľov. 
 
Naďalej sa denne kontaktujeme so slovenskými i nemeckými úradmi, ako aj inými a mnohými nemeckými 
zahraničnými školami na celom svete. V prípade nového vývinu situácie Vás budeme obratom informovať.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Keďže sa stav informácií takmer každú hodinu mení, budeme Vás o najaktuálnejšej situácii a stave vývoja 
pravidelne aktuálne informovať, s ťažiskom informácií na internetovej stránke DSB. Vychádzame tým najmä zo 
skúseností škôl v Ázii, ktoré sú v podobnej situácii už dlhší čas a potvrdzujú, že veľa rodičov a žiakov môže stratiť 
prehľad pri veľkom množstve emailov. 
 
Vstup do budovy je počas zatvorenia budovy školy zakázaný, návštevy neprijímame. O výnimkách rozhoduje 
vedenie školy. 
 
Nová vyučovacia platforma office365 umožňuje všetkým učiteľom oveľa intenzívnejšie než doposiaľ, aj v rámci 
procesov „home schooling“ či „distance learning“, využiť svoju rolu pedagóga. Chaty, využitie videí a spoločná 
práca na dokumentoch Vás rodičov, dúfame, viac odbremenia než to bolo doteraz. Na tomto mieste sa chceme 
ešte raz veľmi srdečne poďakovať za Vašu vynikajúcu podporu – ako matky dvoch detí na škole veru výrazne 
pociťujeme aj druhú stranu mince. 
 
Napriek tomu sme však naďalej odkázaní na Vašu podporu v materskej škole a na základnej škole, aj keď deti už 
majú ako podporu k dispozícii aj knihy a ďalšie učebné materiály, ktoré si mohli zobrať domov – od detí tejto 
vekovej kategórie neočakávame takú veľkú digitálnu afinitu ako u žiakov gymnázia. 
 
Aktuálna situácia nás všetkých – žiakov, rodičov, členov rodiny, zamestnancov, vedenie školy i predstavenstvo – 
priviedla do neobvyklej situácie. Každodenná škola sa deťom zrazu premiestnila do domáceho prostredia, čo 
prináša rôzne zmeny a premiešanie rôznych rolí. Rodinný život musí byť nanovo organizovaný a koordinovaný. 
Vaše dieťa je v situácii E-learningu nové a Vy ako zákonný zástupca ste často aspoň podporujúcim spôsobom v 
úlohe učiteľa. Tieto zmeny môžu viesť k tomu, že sa cítite preťažení alebo sa potrebujete poradiť. Rozhovor s 
dôverníkom našej školy by mohol byť nápomocný. K dispozícii sú Vám všetci učitelia a vedenie školy, 
predovšetkým náš učiteľ-dôverník pán Hruška ako aj naša školská psychologička pani Johanová so svojím tímom. 
Prosím, kontaktujte ich v prípade potreby prostredníctvom emailu.  
 
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a porozumenie a sme si isté, že súčasné výzvy spoločne zvládneme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
____________________________  ____________________________ 
         Annette Kolig-Hörning    Carmen Nasse 
     Predsedníčka predstavenstva   riaditeľka školy 
       Deutsche Schule Bratislava      Deutsche Schule Bratislava 
 
 


