Prezentácia
spoločnosti
DeutschSlowakische
Akademien

Deutsch-Slowakische Akademien

DSA je dcérskou spoločnosťou
nemeckého vzdelávacieho
koncernu a v súčasnosti je
najväčším súkromným
prevádzkovateľom materských,
základných a stredných škôl na
Slovensku.



Za 25 rokov vybudovala sieť 36
škôl a odborných stredísk.



Pôsobí vo viacerých spolkových
krajinách a v jeho portfóliu sa
nachádzajú vzdelávacie
zariadenia od materských škôl
až po vysokú školu.



Spolupracuje s mnohými
školami a zariadeniami
v Európe aj mimo nášho
kontinentu.



Sídlo má v hlavnom meste
spolkovej krajiny SaskoAnhaltsko v Magdeburgu.

Naše portfólio na Slovensku
EBG pred 12 rokmi založila a spravuje 3 stredné odborné školy – Súkromné pedagogické a sociálne
akadémie EBG v Brezne, Žiari nad Hronom a v Humennom, ako aj Súkromnú materskú školu EBG v Brezne.

EBG pred dvoma rokmi založila dcérsku spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien so sídlom v Brezne,
ktorá k dnešnému dňu získala zriaďovateľské kompetencie v nasledujúcich základných a stredných
odborných školách:


DSA tiež zriaďuje materskú školu DSA v Trebišove.



Od 1. septembra 2017 na Súkromnej základnej škole s materskou školou DSA v Lučenci



Od 1. septembra 2016 na Súkromnej základnej škole DSA v Považskej Bystrici



Od 1. septembra 2016 na Súkromnej základnej škole DSA v Prešove



Od 1. septembra 2017 na Súkromnom gymnáziu DSA v Sabinove



Od 1. septembra 2017 na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickejDSA v Nitre



Od 1. septembra 2015 na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove



Od 1. septembra 2016 na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Trnave
Na všetkých našich školách zostalo štúdium
aj po zmene zriaďovateľa bezplatné!

Naša filozofia na Slovensku


Stabilný, silný poskytovateľ vzdelávania od materskej školy po maturitu, fungujúci podľa
jedného konceptu, umožňujúci efektívne riadenie, flexibilnú výmenu skúseností a poznatkov
v rámci Slovenskej republiky aj medzi školami na Slovensku a v Nemecku.



Výučba prebieha pre všetkých našich žiakov v slovenskom jazyku, preferovane by sme chceli
zaviesť efektívnu a vyváženú kombináciu dvoch cudzích jazykov: angličtiny a nemčiny. Výučba
bude postavená od útleho veku na hravých formách výučby, posilnených konverzáciách,
aktivitami s cudzojazyčnými lektormi a neskôr na výmene študentov a získavaní skúseností
a jazykových znalostí doma aj v zahraničí. Využívať chceme preferovane sieť škôl materskej
spoločnosti.



Pri štúdiu chceme využívať najmodernejšie technológie, učebné pomôcky.



Chceme budovať silný, kvalitný tím pedagógov, získavajúci poznatky nielen zvonka, ale aj medzi
sebou.



Počítame aj so zapojením nemeckých učiteľov do výučby jazykov na našich školách.

Naša filozofia na Slovensku

Zdroje financovania
Normatív štátu a vlastné financovanie

Podnikateľská činnosť

DSA ako súkromný zriaďovateľ je v zmysle platnej
legislatívy financovaný normatívnym príspevkom zo
strany štátu a vlastnými zdrojmi generovanými z
vlastnej podnikateľskej činnosti alebo investičnými
príspevkami zo strany nemeckej materskej
spoločnosti.

DSA sa na svojich stredných odborných školách
usiluje maximálne využívať existujúce personálne
kapacity (učitelia, majstri odborného výcviku
a lektori), ako aj priestorové možnosti (učebne,
dielne a odborné zariadenia), aby sa aj
v spolupráci s miestnymi úradmi práce
a podnikateľskými kruhmi zapájala do
rekvalifikácie a ďalších foriem podnikateľskej
činnosti v oblasti vzdelávania.

Eurofondy
DSA sa snaží využívať možnosti získať
finančné prostriedky z podporných fondov
Európskej únie, pričom sa hodlá zapájať aj do
projektov tzv. cezhraničnej spolupráce,
v rámci ktorej môžu spoločne prihlasovať
projekty práve subjekty z dvoch či viacerých
členských krajín EÚ.

Školy v portfóliu DSA
môžu využívať na
investičné účely aj vlastné
finančné zdroje
zriaďovateľa a jeho
materskej spoločnosti.

Benefity nadnárodnej vzdelávacej skupiny


Výmena know-how a využívanie
dlhoročných skúseností nemeckých
partnerov.



Výmenné stáže a pobyty učiteľov aj žiakov
v zariadeniach v Nemecku i na Slovensku.



Spolupráca v rámci systému duálneho
vzdelávania.



Možnosti brigád študentov a žiakov
v Nemecku i na Slovensku.



Investície do škôl aj v rámci celého
holdingu EBG.



Efektívna spolupráca v oblasti jazykovej
prípravy i podpory športových aktivít
našich škôl, vrátane nadväzovania
cezhraničných partnerstiev.

Nadštandardná podpora jazykovej prípravy


V našich školách aj po zmene zriaďovateľa v súlade so štátnym vzdelávacím programom zostáva
zachovaný rozsah výučby v materinskom /štátnom/ slovenskom jazyku.



Zostáva zachovaný aj doterajší rozsah výučby prvého cudzieho jazyka – angličtiny.



Na princípe dobrovoľnosti a v rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame možnosť /už
aj pre deti v materských školách/ získavať základy nemeckého jazyka.



Pri štúdiu nemeckého jazyka môžeme využívať možnosti e-learningu a distance learningu, čiže
súčasných najmodernejších vyučovacích metód formou videokonferencií /life prepojenia
s hodinou vyučovania jazyka na partnerskej škole v Nemecku/.



Počítame aj so zapojením nemeckých učiteľov do výučby jazykov na našich školách.



Najlepší deviataci na našich školách môžu pokračovať v štúdiu na nemeckej strednej škole,
patriacej do holdingu EBG.

Konkrétne výsledky po zmene zriaďovateľa
Ako na prvej škole na Slovensku získala DSA
zriaďovateľské oprávnenie pred poldruha rokom na
Strednej odbornej škole v Trebišove.
Odvtedy došlo na škole k viacerým zmenám:


Investície priamo do budovy školy /vymaľovanie
fasády, nové plastové okná, výmena okien na
internáte, zriadenie recepcie pri vchode/.



Nové vybavenie dielní strojmi a zariadeniami
z Nemecka.



Výmenné stáže a pobyty učiteľov a študentov na
partnerských školách a zariadeniach v Nemecku.



Pobyt v rámci partnerstva v Rige.



Nový štvorročný študijný odbor vodárvodohospodár, kde v súlade so systémom duálneho
vzdelávania absolvujú študenti prax v Slovenskom
vodohospodárskom podniku, ktorý im po ukončení
maturity zaručuje pracovné miesto.

