Drahí rodičia,

16. Apríl 2020

naša DSB je už viac ako mesiac zatvorená a my pracujeme medzi časom s Vašimi deťmi a mládežou na
diaľku podľa e-learningového konceptu cez Office 365, ktorý bol schválený Spolkovým politickým orgánom
koordinujúcim vzdelávánie a výchovu (KMK – Kultusministerkonferenz). Veľmi radi by sme sa Vám
poďakovali za Vašu podporu. Sme si plne vedomí toho, že táto zmena neprebehla vo veľa prípadoch
úplne hladko.
Celosvetovo dostávali žiaci a žiačky príliš veľa úloh, technické predpoklady pre diaľkové vyučovanie
neexistovali, naša platforma musela ísť online atď. Napriek tomu sa nám podarilo v krátom čase s
novými plánmi a online-vyučovaním pokračovať v riadnom vyučovaní a učení. Prostredníctvom nášho
sekretariátu nám môžete dať vedieť, ak máte potrebu podpory zo strany školy, event. ak nám chcete
zdeliť Váš problém. Aj naďalej sa budeme snažiť pomáhať Vám.
Ako nemecká zahraničná škola akreditovaná na Slovensku sa nachádzame vo verejno-súkromnom
partnerstve s kontrolnými úradmi Slovenskej Republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Ústredí pre
zahraničné školstvo (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) a Spolkovým politickým orgánom
koordinujúcim vzdelávánie a výchovu (KMK – Kultusministerkonferenz).
Spoločne s nemeckými riaditeľmi nášho regiónu sme vypracovali koncepty a spísali hodnotiace kritériá,
ktoré sú uznané a zabezpečujú realizáciu školského roka aj online.
V súlade s regiónom sa taktiež realizuje stanovenie termínov prázdnin, ciest a skúšok. Preto sa v
súčasnosti musíme pevne držať stanovených prádzninových usmernení.
Momentálne sa od žiakov a žiačiek, rodičov a učiteľov vela očakáva. K tomu sa pridáva psychické
zaťažanie zapríčinené neustálymi starosťami, ako sa bude pandémia ďalej vyvíjať. Ako následok stojíme
všetci pred ekonomicky veľmi neistým obdobím.
Dúfame, že sa uchytia opatrenia, ktoré boli spravené v Slovenskej republike. Prosíme Vás o empatiu,
pochopenie a dobrú vôľu zo všetkých strán.
Keď budeme teraz spolu držať ako kolektív školy, prekonáme Corona-krízu a budeme ako kolektív ešte
silnejší.
V škole zachováme doterajšiu štruktúru, predovšetkým aby sme mohli po Corona-pandémii čo
najrýchlejšie opäť naštartovať. Preto škola aktuálne neplánuje výpovede personálu. Vyučovanie sa koná
online, tak ako už bolo horevyššie uvedené.
Okrem toho takmer denne analyzujeme náklady. Práve pracujeme na optimalizovaní služieb a skúmame
vývoj, do akej miery by sme dokázali vykonať ďalšie úspory na prevádzke školy, ktoré nám pomôžu v
prechodnom čase pri našom finančnom zaťažení.
Zo všetkých týchto dôvodov nie sú aktuálne plánované, ani možné, žiadne ďalšie zľavy na školnom,
práve s ohľadom na čas po Corona-pandémii.
Samozrejme sa budeme zaoberať aj možnosťami, ktoré nám poskytne štátna pomoc. Tu avšak zatiaľ

nemáme žiadne jasné informácie od nemeckých ani slovenských úradov.
Naďalej sa Vám budeme pravidelne ozývať s aktuálnymi informáciami a novinkami o ďalšom vývoji
aktuálnej situácie.
Naše ďakujem patrí aj tým, ktorí sú v kontakte s nemeckými a slovenskými úradmi.
Všetci dúfame, že sa budeme môcť tak rýchlo, ako to len bude možné, opäť vrátiť do normálneho
života.
Prajeme Vám veľa sily v namáhavých časoch plných výziev.
Ostaňte prosím zdraví.
So srdečným pozdravom z DSB
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