Súkromná stredná odborná škola DSA
Komenského 12, Trebišov
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám poslať nový newsletter, ktorý mapuje dianie na škole za prvé tri mesiace
nového roka. V tomto období sa uskutočnilo mnoho športových podujatí a žiaci absolvovali
maturitné skúšky zo slovenského a cudzích jazykov. V rubrike zriaďovateľa nájdete aj
príspevok o našej novej cvičnej hale Vodár. Práce v tomto objekte už finišujú a pripravujeme
jej slávnostné otvorenie, o ktorom Vás budeme informovať.
Sme veľmi potešení z výsledkov športových súťaží. Pre našich žiakov sa snažíme vytvoriť také
podmienky, aby sa pri reprezentovaní školy cítili komfortne. Zakúpili sme pre nich nové dresy
a bundy a v najbližšej dobe pripravujeme zabezpečiť tričká s logom DSA a ďalšie športové
oblečenie.
Chceli by sme Vás tiež informovať o podujatiach a činnostiach, ktoré pripravujeme do konca
školského roka.
Zúčastníme sa akcie Spoznaj Trebišov behom & jarnou prechádzkou, ktorá sa uskutoční 13.
mája. Beh sa koná pod záštitou olympionika Mateja Tótha.
Žiakov 1. ročníka čaká týždeň exkurzií. Navštívime podniky, v ktorých sa môžu žiaci
v budúcnosti podľa svojich odborov zamestnať.
V škole sa 19. – 20. apríla uskutoční workshop „Kroky na hrane“. Hlavnou témou workshopu
bude rozvíjanie kritického myslenia a formovanie hodnotových postojov.

Štvrtákom prajeme veľa úspechov pri maturite a s Vami sa tešíme na ďalšiu spoluprácu

Miroslav Tóth
riaditeľ

Lyžiarsky výcvik
Január je tradične

časom

lyžovania

a snowbordingu. Počas lyžiarskeho výcviku sme naše dni trávili na zjazdovke
v Polomke v krásnom prostredí Nízkych
Tatier. Prvý deň na svahu učitelia rozdelili
žiakov do družstiev začiatočníkov, pokročilých a skúsených lyžiarov. Potom sa
mohli venovať iba lyžovaniu, aby sa do

na svahu v Polomke

chatiek v Závadke nad Hronom vrátili
príjemne unavení a natešení zo športového
výkonu. Učitelia sa snažili žiakov naučiť
správne sa pripraviť na celodenné lyžovanie a zlepšiť ich techniku lyžovania.
Tieto rady určite ocenia vtedy, keď budú
sami chcieť vyraziť do hôr a prekonať
všetky úskalia lyžovačky.
ubytovanie v Závadke nad Hronom

spoločná fotografia 2. kurz

Spoločná fotografia 1. kurz

Školské športové súťaže
V prvom štvrťroku prebiehali okresné,
krajské a regionálne kolá školských
športových súťaží. Naše tímy dosiahli
výborné výsledky. Vyzdvihnúť musíme
výkon hádzanárok, ktoré v regionálnom
finále dlhodobej súťaže získali po
víťazstve 6:3 nad Gymnáziom Trebišov
bronzové medaily. Tímový duch a chuť
reprezentovať našu školu bolo cítiť
v každom družstve, čo je dobrým

ženský basketbalový tím

prísľubom do budúcna.
Výsledky okresného kola:
Hádzaná ženy:
Hádzaná muži:
Volejbal ženy:

2. miesto
3. miesto
3. miesto

Výsledky regionálneho a krajského kola:
Hádzaná ženy: 3. miesto
Basketbal ženy: 3. miesto

ženský hádzanársky tím

Písomné maturity
Písomné maturity zo slovenského jazyka
absolvovali naši žiaci 13. marca. Bola to
pre nich prvá väčšia životná skúška, pri
ktorej museli zvládnuť stres a využiť
všetky svoje vedomosti. Po teste zo
slovenského jazyka sme napäto očakávali
slohové témy a žánre. Medzi žánre boli
nakoniec

zaradené

úvaha,

diskusný

príspevok, rozprávanie a príhovor.

maturita zo slovenského jazyka

Na druhý deň prebiehali písomné maturity z cudzieho jazyka. Testy boli rozdané v nemeckom,
anglickom a ruskom jazyku. Maturity boli podľa slov žiakov náročné, ale obstáli v nich a získali
novú skúsenosť.

Rubrika zriaďovateľa
Napísali o našich školách:

Cvičná hala s polygónom v SSOŠ DSA v
Trebišove nadobúda svoju tvár
TASR - Školský servis, 22. marca 2018
Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove práve ukončila špecializovaná rakúska
firma montáž prístrojov do novej tréningovej haly.

Trebišov 22. marca
O tomto unikátnom zariadení sme sa porozprávali s riaditeľom školy Miroslavom Tóthom.
1. Prečo ste sa rozhodli postaviť novú cvičnú halu?
V týchto priestoroch budú absolvovať študenti odboru technik vodár vodohospodár v prvom a
druhom ročníku praktickú časť výučby. Pred dvoma rokmi sa stala naším novým
zriaďovateľom spoločnosť Deutsch - Slowakische Akademien, ktorá na škole podporuje rozvoj
duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu. Výsledkom tohto procesu bolo aj vytvorenie
nového perspektívneho odboru, v ktorom spolupracujeme s firmami Východoslovenská
vodárenská spoločnosť a Slovenský vodohospodársky podnik.
2. Ako budete halu využívať?
Jej súčasťou sa stane aj vonkajší cvičný polygón, ktorého výstavba finišuje. Pre praktickú
výučbu by mala byť pre študentov k dispozícii od začiatku nového školského roka. Pôjde o
cvičné zariadenie, ktoré bude na Slovensku unikátne a umožní výučbu simulovaného zisťovania
porúch vodovodného potrubia. Zriaďovateľ investuje do výstavby haly a podzemného
polygónu niekoľko stotisíc eur.
3. Akú majú študenti v študijnom odbore technik vodár vodohospodár po maturite
perspektívu?

Pre budúce uplatnenie je veľmi dôležitá prax už počas štúdia. Naši študenti ju absolvujú v 3. a
4. ročníku v spomenutých partnerských firmách. Keďže im už dlhšie obdobie chýbajú noví
kvalifikovaní stredoškolsky vzdelaní odborníci, budú mať naši maturanti veľkú šancu
zamestnať sa práve v nich.
4. Aký je záujem o štúdium u vás?
Škola má v súčasnosti takmer 300 žiakov a tri odbory – Technik vodár vodohospodár,
Biotechnológia a farmakológia a Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Záujem o naše odbory
sa každoročne zvyšuje. Vlani sme prijali 70 nových študentov a pre budúci školský rok, podľa
doterajších predbežných údajov, budeme môcť počítať s ešte vyšším počtom záujemcov.
5. Z akých zdrojov realizujete také veľké investície do vybavenia školy? Musia žiaci za
štúdium platiť?
Musím zdôrazniť, že štúdium na našej škole je bezplatné. Rozsiahlu modernizáciu budovy
školy, učební aj dielní, ako aj rekonštrukciu internátu zabezpečil zriaďovateľ z vlastných
zdrojov. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov, ktorým chceme v budúcnosti zabezpečiť
skvalitňovanie výučby, by sa mali stať plánované podnikateľské aktivity. Získali sme
akreditáciu na rekvalifikačné kurzy, ktoré chceme v budúcom období naštartovať.
Novú cvičnú halu s polygónom plánujeme využívať, popri už spomínanej praktickej výučbe
našich študentov, aj na komerčné školenia pre firmy.

Až 90 percent žiakov SSOŠP v Trnave má
prácu hneď po odchode zo školy
TASR, 19. marca 2018
Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už druhý školský rok je v
zriaďovateľskej pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s.

Trnava 19. marca
História dnešnej Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej (SSOŠP) DSA v Trnave sa
začala písať v roku 1957. Vtedy Dielňa pre opravu vozidiel Československých dráh zriadila
vlastné učňovské pracovisko a prvých osem učňov sa pustilo do vzdelávania v profesii
mechanik koľajových vozidiel. Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už
druhý školský rok je v zriaďovateľskej pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA),
a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v
nemeckom Magdeburgu.
DSA hneď začala so zveľaďovaním školy a úplne prvým viditeľným krokom bola zmena fasády
na modrú farbu. Tým je škola charakteristická a v susedstve ostatných objektov pri areáli ŽOS
aj neprehliadnuteľná. Vzápätí sa nový zriaďovateľ pustil aj do ďalších opráv, ale najmä do
modernizácie učebného procesu, na čo vytvára materiálne podmienky.
V súčasnosti poskytuje škola vzdelanie v maturitných odboroch a učebných odboroch, má
otvorených jedenásť tried. „Snažíme sa reflektovať potreby pracovného trhu a pripraviť
mladých ľudí do zamestnania, nie na úrady práce," povedal Michalička pre TASR s tým, že po
skončení štúdia sa vzápätí zamestnáva až 90 percent ich žiakov. Žiaci majú podľa neho v ruke
remeslo a s ním si môžu vybrať – buď sa stanú zamestnancami, otvoria si vlastnú živnosť a tí,

čo chcú, pokračujú na vysokej škole. Brány školy opúšťajú mechanici strojov a zariadení,
mechanici hasičskej techniky, autoopravári, stolári, umeleckí stolári, priemyselní dizajnéri,
umeleckí kováči a zámočníci, tiež po dvojročnom štúdiu s osobitne upravenými plánmi
praktické ženy a pracovníci s drevom či žiaci strojárskej výroby. Pritom v každej triede podľa
riaditeľa možno nájsť aj dievčatá. Škola ponúka tiež nadstavbové a externé štúdium. Má
nadviazanú spoluprácu s viacerými firmami, predovšetkým so ŽOS, čakajú aj na otvorenie
nitrianskej automobilky. Aktuálne finišuje s prípravou na zriadenie elokovaného pracoviska v
Galante pre učebný odbor autoopravár, kde plánuje spolupracovať v systéme duálneho
vzdelávania.
Školský bufet si v trnavskej SSOŠP zariadili študenti sami
Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v
Trnave s vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii,
ktorú odštartoval po svojom príchode nový zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien
(DSA), a. s. koncom roka 2016. Školu postavili v polovici sedemdesiatych rokov a opravu už
naozaj potrebovala. Má už sčasti osadené nové okná, vynovenú fasádu, ktorá púta modrou
farbou a logom školy nad vchodom, ďalšie finančné prostriedky boli za dva uplynulé roky
nasmerované do vnútorného vybavenia.
Najväčšia investícia však školu ešte len čaká. V tomto roku je v pláne postavenie novej haly s
dielňami odborného výcviku. Vyrastie na voľnej ploche pred školou, vedľa športového ihriska.
"Aj takto chce DSA posunúť školu, aby mala lepšie podmienky, kvalitnejšiu a modernejšiu
výučbu a zaujala ešte významnejšie miesto v regióne," konštatoval riaditeľ školy Roman
Michalička.
Do novej haly sa presťahujú dielne, ktoré sa teraz nachádzajú v susediacom areáli Železničných
opravovní a strojární (ŽOS) a na uvoľnené miesto po nich chce škola umiestniť vlastné
výučbové logistické centrum pre študentov logistiky. "Budú tam pracovať so zariadeniami a
technikou, s ktorou sa neskôr stretnú v práci v logistických centrách či parkoch," povedal
Michalička. Práve odbor logistika považuje riaditeľ školy za jeden z najperspektívnejších,
pribudol až po príchode DSA. V týchto dňoch škola v spolupráci s firmou Autoprofit v Galante
finišuje s prípravou elokovaného pracoviska, v ktorom sa budú pripravovať žiaci v učebnom
odbore autoopravár v systéme duálneho vzdelávania.

Odborné znalosti okrem domácej praxe by mohli po novom získať žiaci aj za hranicami
Slovenska. Škola podala projekt na Erasmus +, cez ktorý by chcela vyslať budúcich
mechanikov strojov a zariadení a mechanikov hasičskej techniky do Nemecka, kde by praxovali
v podniku, osvojili si nové pracovné postupy, stretli sa s novými technológiami. „V závere stáže
sa udeľuje certifikát, ktorý by im iste pomohol v hľadaní zamestnania,“ povedal Michalička.

