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Príhovor riaditeľa
VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY.

Som nesmierne rád, že Vás môžem informovať o tom,
že naše gymnázium je najlepšie v regióne. Podľa
portálu uplatnenie.sk , ktorý je verejne dostupný, si
môžete pozrieť celoslovenský a regionálny priemer
všetkých gymnázií. Naše gymnázium má 94%
absolventov na vysokej škole, 6% si našlo okamžite po
vyštudovaní prácu. Máme 0% nezamestnaných po
absolvovaní štúdia. Blížime sa k prijímacím konaniam
na stredné školy. Naše gymnázium je plne pripravené prijať plnú triedu 32
žiakov v novom školskom roku 2020/2021.
Rozširujeme
zameranie
gymnázia
na
Informatiku, pretože digitalizácia hýbe svetom
a neminie nás všetkých. Ja pevne verím, že
takúto plnú triedu otvoríme a budeme v tomto
trende len rásť. V tomto newsletteri Vás
prevedieme nie len akciami školy, ale aj
metódami, ktoré vyžívame vo výchovnovzdelávacom procese . Chceme Vám ukázať, že
si Vaše deti vybrali správnu cestu štúdia,
a robíme všetko pre to, aby sme napredovali
a hlavne vychovali mladých šikovných ľudí pripravených nie len na trh
práce, ale aj na život.

Ján Dobrovič
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Rekonštrukcia ukončená.
Po troch mesiacoch intenzívnej
práce sme ukončili stavebné práce
sociálnych zariadení. Po 30-tich
rokoch vďaka zriaďovateľovi DSA,
sa gymnázium dočkalo investícií
a vynovilo nie len toalety, ale aj

prednádvorie gymnázia a bočné
vchody, ktoré boli v ošemetnom
stave. Pomalými krôčikmi sa
budeme stále modernizovať. Veríme,
že nové toalety nám poslúžia na
ďalších 30 rokov.
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Zvýšenie kvality vzdelávania na Súkromnom Gymnáziu DSA

Od nového roka sa na našom gymnáziu realizuje projekt na zvýšenie
kvality vzdelávania. V praxi to znamená zvýšenie hodín Informatiky v 1.
a 4. ročníku a zavedenie nového predmetu do osnov 3. Ročníka –
Projektový manažment, kde sa žiaci budú pripravovať na vlastné
podnikanie. Vytvoria si vlastný podnikateľský plán a prejdú si zákutiami
v podnikaní. V projekte sú zahrnuté aj krúžkové činnosti: Praktiká
z Biológie, Chémie, Kritické myslenie, Zábavná matematika,
Experimentálna fyzika, Čo pre nás znamenajú peniaze a Čítanie
s porozumením. V projekte je zahrnuté aj materiálno-technické vybavenie
učební a didaktické pomôcky pre učiteľov. Projek bude prebiehať
v priebehu 36 mesiacov.
Snažíme sa držať s dobou krok a preto sa naši učitelia vzdelávajú na
rôznych školeniach v rámci celoživotného vzdelávania a inovácií vo
výchovno-vzdelávacom procese
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Výchovno-vzdelávací proces Jazykových predmetov a Informatiky
Anglický jazyk
Pracujeme tradičnými (výklad, práca s učebnicou) a inovatívnymi
metódami projektového vyučovania, na základe metodiky CLIL , učivo si
precvičujeme prostredníctvom rolových hier, diskusii, skupinovej práce, za
použitia audio – vizuálnej techniky (online video, multimediálna učebnica,
interaktívna tabuľa).
Každý rok navštevujeme divadelné predstavenie v anglickom jazyku a
usporadúvame olympiádu v AJ (školské a okresné kolo).
Na domácu prípravu využívame projekt EnglishGo. Žiaci po prihlásení do
systému riešia interaktívne úlohy, ktoré im učiteľ zadal. Po uplynutí
časového termínu učiteľ vidí úspešnosť zvládnutia každého žiaka osobitne,
ale aj skupiny ako celku. Takto riešené domáce úlohy umožnia učiteľovi
vidieť progres žiaka a žiakovi ponúknu precvičenie všetkých kompetencií
potrebných pri učení sa cudzieho jazyka.
Olympiády
Naše gymnázium už niekoľko rokov usporadúva okresné kolá Olympiády
z Anglického a Nemeckého jazyka. Inako to nebolo ani tento rok. Aj keď
organizácia bola náročná veríme, že sa všetkým súťažiacim u nás páčilo.
Výhercom blahoželáme! Viac fotografií nájdete na školskej web
stránke: http://gymkosb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=171
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Informatika
v porovnaní s väčšinou
gymnázií máme rozšírený
počet hodín pre všetkých
študentov,
nie
iba
pre
maturantov – v každom
ročníku
dvojhodinovka
- naším cieľom je, aby aj
,,netechnicky“
zameraní
študenti zvládli prácu s
počítačom na vysokej úrovni,
preto všetci študenti absolvujú
základné kancelárske aplikácie, naučia sa graficky spracovávať a
prezentovať informácie, upravujú zvuk, nastrihajú si vlastné video, zvládnu
základnú informatickú terminológiu a úvod do programovania.
Aj keď nie ste priateľom informatiky, musíte sa naučiť akceptovať jej
význam pre Vaše ďalšie vzdelávanie a pracovné zaradenie. Vplyv a
využitie informačno-komunikačných technológií v pracovnom, ale aj v
bežnom živote má už dlhodobo narastajúci trend.
Nemecký jazyk
K vyučovaniu nemeckého jazyka na našom gymnáziu patria pravidelné
online hodiny, ktoré vedú cez Skype lektori priamo z Nemecka.
Popri rozvíjaní všetkých základných jazykových kompetencií sa venujeme
aj interkultúrnej komunikácii so zameraním na nemecké a slovenské reálie.
Žiakov vedieme k aktívnej komunikácií a používaniu jazyka na hodinách
napr. prostredníctvom rolových hier, situácií v ktorých si musia poradiť
sami a efektívne i kreatívne využiť svoje aktuálne vedomosti napr. v
komunikácii s nemeckým lektorom, ku ktorej dostanú spätnú väzbu
a usmernenie od vyučujúceho až následne. Využívame aj metódy
formatívneho hodnotenia, ktoré dávajú možnosť na spätnú väzbu
a sebahodnotenie tak žiakom ako aj vyučujúcemu.
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Čím sme iní
FUTURE JOB WEEK
Koncept DSA škôl je zameraný na
orientáciu povolania. Gymnáziá sa
nemôžu pripojiť do duálneho
vzdelávania, preto sme vymysleli
vlastný koncept, ako umožniť
kontakt
študenta
so
zamestnávateľom. Vymysleli sme
Future job week.
Na našom
gymnáziu DSA všetci tretiaci
zažijú týždennú stáž v zamestnaní,
ktoré si sami vyberú. Chcú byt
Lekárom?
Architektom?
Trénerom? Vyskúšajú si na
vlastnej koži, či je to pre nich to
pravé, naučia sa v danom odbore
reálne veci z praxe a zistia čo je to
pracovný návyk. Sme jediné
gymnázium na Slovensku, ktoré túto možnosť ponúka.
Redakčný tím DSA
Naši študenti Viliam Pavuk a Matúš Badanič,
ktorí tvoria redakciu DSA TV,
úspešne
absolvovali vzdelávacie podujatie: Média a
mladý človek. Cyklus troch tvorivých dielni bol
zameraný na problematiku mediálnej výchovy.
Veríme, že získané vedomosti a skúsenosti
študenti plnohodnotne využijú aj v svojej
budúcej praxi
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Exkurzia v Bratislave
Koncom februára sa 2O-tka našich študentov vybrala na edukačnú
exkurziu do hlavného mesta. Žiaci načerpali praktické skúsenosti s
činnosťou v NR, Prezidentskom paláci a Bratislavskom hrade.
Návšteva NR SR
„V Národnej rade SR
nás za štyri roky poctili
návštevou tisíce ľudí.
Priniesli
stovky
podnetov,
otázok
a
inšpirácií.
Počas poslednej schôdze
ma mimoriadne potešili
študenti
súkromného
gymnázia zo Sabinova.
Diskusia s nimi bola
výnimočná svojou atmosférou, srdečnosťou, múdrosťou a úprimným
záujmom o veci verejné. Mladí ľudia s jasným životným postojom
pochopili, že názory si v živote a pre život máme tvoriť My sami. A že sme
mysliace bytosti. Že nie sme stádo, ktoré sa správa a rozhoduje podľa
určitých médií, prieskumov a sociálnych sietí.“ Karol Farkašovský,
poslanec NR SR.
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Valentínska prestávka
Každoročne
jedna
trieda usporadúva na
Valentína,Valentínsku
prestávku.
Súťaže,
spev, hry a zábava sa
niesli
chodbami
gymnázia
počas
veľkej prestávky. Aj
takéto
kreatívne
prestávky máme na
škole.
Športové podujatia

Naši bedmintonisti
vyrali prvé miesto
v okresnom kole.
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2. Miesto v basketbale

Lyžiarsky výcvik
v Závadke nad Hronom
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Rubrika zriadovateľa

Súkromnej strednej odbornej škole DSA
v Trnave pri príprave jej absolventov
pomôže výstavba nového
technologického centra za 4 milióny
eur. Bude zamerané na rozvoj
digitalizácie, automatizácie a robotizácie
vo výrobnom procese.
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S

úkromná stredná odborná škola
polytechnická DSA v Trnave je od
roku 2016 súčasťou siete škôl
zriaďovanou slovenskou vzdelávacou spoločnosťou Deutsch-Slowakische Akademien.
A odvtedy škola so 157 žiakmi
prechádza zmenami. Pribudli jej
nové študijné odbory s duálnym
vzdelávaním, nový zriaďovateľ sa už
stihol „podpísať“ aj pod jej vzhľad.
Začalo sa aj s modernizáciou
strojového vybavenia.
Riaditeľ školy Roman Michalička
hovorí, že pred nástupom súkromného zriaďovateľa sa na škole dlhé
roky neinvestovalo. Študenti tak
mohli v rámci praktickej výučby
využívať len pôvodné dielne
vybavené zastaranými prístrojmi a
zariadením.
V minulom školskom roku škola
otvorila nový perspektívny študijný
odbor logistika a hneď k nemu
zakúpili nové prístroje a vybavenie.
Študenti tak majú k dispozícii
vysokozdvižný vozík aj manipulačné
zariadenia.
Do systému duálneho vzdelávania
sa škola zapojila reálne až v tomto
školskom roku, a to v odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik
hasičskej techniky, stolár, autoopravár a logistika.
Duálnym systémom sa pre prax
pripravuje 24 prvákov, ktorí majú
podpísané zmluvy so siedmimi zamestnávateľmi v regióne.
Prínos portfólia DSA
Za najväčšiu výhodu prechodu
školy do portfólia škôl Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) riaditeľ Michalička považuje skutočnosť, že majú oveľa lepšie možnosti
a schopnosti sa rozvíjať a hľadať
nové príležitosti aj pre žiakov.
Prejavuje sa to napríklad aj pri
rozvoji jazykovej prípravy.
„Zriadili sme už špecializovanú
jazykovú učebňu s interaktívnym
projektorom pre 17 žiakov. Chceme
tak vytvoriť podmienky pre
vyučova-nie cudzích jazykov
prostredníctvom internetu formou
videokonferencií,“ hovorí Roman
Michalička.

Dodáva, že majú výhodu pri zavádzaní e-learningovej metódy výučby
jazykov – spolupracovať s partnerskými zahraničnými školami v rámci nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG, do ktorého patrí aj ich
zriaďovateľ.
Dve logistické firmy, s ktorými
začali spolupracovať v duáli, DHL
Logistics (Slovakia) a GEFCO
Slova-kia majú požiadavku, aby sa
žiaci nepripravovali len v bežnej
hovorovej angličtine či nemčine, ale
aby vedeli konverzovať v tom
ktorom jazyku odborne, lebo práve
toto budú potrebovať v praxi.
Obe zapojené firmy nechcú vychovať
v
odbore
logistika
skladových operátorov, ktorí by
behali s vozíkom a vyskladňovali
tovar, chcú z nich mať lídrov tímov,
ktorí budú viesť ľudí.
Reakcia školy na
digitalizáciu a robotizáciu
Súkromná stredná odborná škola
polytechnická DSA v Trnave sa v
predstihu začala pripravovať na nové
podmienky u zamestnávateľov, ktoré
súvisia so zavádzaním robotov do
výroby, automatizovaných výrobných
liniek,
na
digitalizáciu
výrobného procesu.
Lebo práve s nimi príde aj k
zmene portfólia pracovníkov, ktoré
tie fir-my budú potrebovať. Našou
úlohou, hovorí riaditeľ Michalička,
bude pripraviť žiakov na tento nový
proces,
ozrejmiť
im,
že
automatizované výrobné linky ich
neoberú o prácu, lebo verejnosť to
vníma dosť skepticky.
„Možnože bude treba menej operátorov na výrobných linkách, ale o to
viac bude treba ľudí, ktorí sa budú
venovať nastavovaniu tých liniek,
ich
programovaniu,
príprave
výrobkov, digitalizácii všetkých tých
dát, a to bude našou úlohou,
pripraviť takýchto ľudí,“ dodal.
Preto sa hneď vedľa školy začne v
budúcom roku s výstavbou nového
technologického centra za štyri
milióny eur. Bude zamerané na
rozvoj digitalizácie, automatizácie a
robotizácie vo výrobnom procese.
Slúžiť bude nielen žiakom školy, ale
aj ostatným technicky orientovaným
stredným školám v regióne. Aj

zamestnávatelia ho budú môcť
využívať pre tréningy svojich
pracovníkov.
Odborníci
v logistike chýbajú
V septembri tohto roku chýbalo
na trhu práce viac ako 830
skladníkov a
pracovníkov v
logistike.
A práve tento dôvod viedol firmu
DHL Supply Chain, ktorá je
svetovým lídrom v logistike, vstúpiť
do
duálneho
vzdelávania
a
vychovávať si vlastných odborníkov
v štvorročnom študijnom odbore
logistika.
Pre tento školský rok podpísali
zmluvy s tromi študentmi pre distribučné centrum v Gáni. Jeho hlavnou
činnosťou je preskladňovanie tovaru
zákazníka a doručovanie konečnému
zákazníkovi.
„Pochopiť základné kanály a postupy v logistike, porozumieť, ako
sú jednotlivé procesy prepojené a
nadväzujú na seba, sa dá iba priamo
v praxi. Preto sme veľmi radi, že
budúci experti na logistiku budú vyrastať už aj na našej pôde,“ povedala
Ľubomíra Dugovičová, vedúcu
vzdelávania.
DHL
Logistics
(Slovakia).
DHL sa podieľala aj na učebných
osnovách odboru logistika „Praktickú časť vyučovania prispôsobujeme
učebným osnovám, aby mali študenti čo najširší prehľad o tom, čo sa
učia v teoretickej časti a ako to
reálne vyzerá v praxi,“ dodala
Dugovičová.
„Druhým zamestnávateľov študentov logistiky je firma GEFCO
Slovakia, zameraná na automotiv,
ale ich záber je oveľa širší,“ povedal
riadi- teľ Michalička.
Ako jedna z mála logistických
spoločností majú záber do leteckej
dopravy, do vodnej, či už riečnej,
alebo námornej. „Naši žiaci
momentálne u nich pracujú pri
Trnave, kde majú svoje prevádzky,
ale už sú pripravovaní aj na to, že
pôjdu na prax do prístavu v
Bratislave,“ ozrejmil prax študentov
riaditeľ.
Jarmila Horáková © SME
FOTO – ARCHÍV DHL
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Prešov: DSA pomáha rodinám
žiakov po výbuchu plynu
Školské.sk,16.12.2019
Aj škole, ktorá sa nachádza blízko bytovky, tlaková vlna po výbuchu rozbila väčšinu
skiel.

Nedávny tragický výbuch plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove
postihol aj rodiny dvoch žiakov a školníka v neďalekej Súkromnej základnej
škole, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien
(DSA). Rodiny bývali v postihnutej bytovke, zažívali po výbuchu dramatické
chvíle, záchranárske práce a teraz sa musia vyrovnávať so stratou bývania.
Oceňujú preto materiálnu aj finančnú pomoc a podporu obyvateľov mesta, aj
celého Slovenska. Pridal sa tiež zriaďovateľ – spoločnosť DSA, Rada
rodičov aj vedenie školy, ktorí poskytli trom rodinám okamžitú
finančnú pomoc. Prišli o svoj byt v poškodenej bytovke a zriaďovateľ i vedenie
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školy s nimi rieši zoznam potrebných konkrétnych vecí, vrátane základného
vybavenia náhradného ubytovania.
Keďže sa škola nachádza blízko bytovky, tlaková vlna po výbuchu rozbila väčšinu
skiel, vrátane nadrozmerných átriových. Obrovským šťastím v nešťastí bolo, že
žiaci sedeli v okamihu výbuchu v triedach, a neboli na chodbách, kde sa sypalo
rozbité sklo. Ako situáciu popisuje riaditeľka školy Zuzana Perželová,
učitelia sa snažili deti upokojovať a cez facebook školy, webovú
stránku aj telefonicky vyzývali rodičov, aby si prišli žiakov vyzdvihnúť.
Zároveň začali do školy prichádzať aj obyvatelia poškodenej bytovky, ktorých
evakuovali a potrebovali bezprostrednú pomoc. V priestoroch školy bolo zriadené
aj jedno z krízových centier, odkiaľ počas víkendu koordinovali a riadili
záchranárske aktivity policajti, hasiči a zdravotníci. Ľudia sem tiež spontánne
prinášali oblečenie a potraviny.

Z. Perželová oceňuje ochotu a solidaritu, s ktorou sa stretla v
nasledujúcich dňoch pri oprave budovy školy. Bolo predovšetkým potrebné
zaskliť 60 rozbitých okien. Okamžite prišli sklári a stolár a pomáhali tiež rodičia
žiakov. Za pár dní boli sklá vymenené a v škole mohlo bez problémov pokračovať
vyučovanie. Po dramatických dňoch už dnes škola funguje v normálnom režime.
Učitelia i žiaci si ešte dlho budú pamätať dramatické chvíle po výbuchu, následný
šok a strach. Ako však hovorí riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA
Zuzana Perželová, nikdy nezabudnú na prejavy solidarity a ľudskosti, s
ktorými sa na škole po tragédii stretávali.

