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Výsledky výberového konania do prvého ročníka anglickej sekcie IB
PYP programu pre školský rok 2019/20
Výberové konanie do I.PYP AJ triedy sa uskutočnilo dňa 3. mája 2019 a absolvovalo
ho 93 detí. Hodnotili sme:
- schopnosť dieťaťa porozumieť inštrukciám v anglickom jazyku, ktoré zároveň
testovali jeho kognitívne zručnosti (vo výsledkovej tabuľke uvedené ako „Test“ –
max. 50 bodov),
- pripravenosť dieťaťa na výberové štúdium na základe orientačnej skúšky, ktorá
testovala aktuálny stav jeho kognitívneho vývinu – úroveň vizuálnej pamäti,
analytického myslenia a schopnosť koncentrácie (v tabuľke ako „Zrelosť“ –
max. 65 bodov),
- schopnosť dieťaťa plynulo komunikovať v anglickom jazyku na základe vopred
stanovených kritérií hodnotenia ústneho prejavu (v tabuľke ako „Interview“ –
max. 24 bodov).
Keďže všetky časti skúšky považujeme za rovnako dôležité, v tabuľke vidíte prevod
bodov na percentá, pričom o finálnom poradí rozhodol súčet získaných percent za
všetky tri časti (zaokrúhlený na 2 desatinné čísla). Zákonní zástupcovia detí dostali
v pozvánke na výberové konanie kód dieťaťa, pod ktorým uverejňujeme jeho
dosiahnuté výsledky.
Pre školský rok 2019/20 prijímame do triedy I. PYP AJ prvých 20 detí z priloženého
poradovníka.
Zákonní zástupcovia prvých 20 detí v poradovníku si môžu prísť vyzdvihnúť
rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 15. mája 2018 v čase od 8:00-do 16.00 na
riaditeľstve na 2. poschodí GJH. Ostatným zákonným zástupcom pošleme obyčajnou
poštovou zásielkou oznámenie o výsledku výberového konania. Voči tomuto
oznámeniu nie je možné sa odvolať.
Ďakujeme Vám všetkým za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Všetkým
deťom želáme veľa úspechov.
Results of the admission process into the first grade of the English section in
the Primary Years Programme (PYP) for 2019/20
The selection process for the PYP 1 English section was held on 3 rd of May 2019 and
93 candidates took part in it. The selection process consisted of 3 parts, where the
following were assessed:
- the ability to follow multi-step instructions in English which were focused on cognitive
skills (referred to as “Test” in the final table). The maximum number of points for this
part – 50 points.
- school readiness – level of visual memory, analytical thinking and concentration
(referred as “School readiness” in the final table). The maximum number of points for
this part – 65 points.

The ability to communicate in English based on set criteria for oral communication
(referred as “Interview” in the table). The maximum number of points for this part – 24
points.

As all three parts have the same importance, the points from each part were
transformed into percentages (rounded to 2 decimal places) and the percentages
were then added to get the final sum of the three received percentages.
As part of the invitation for the selection process the parents/guardians were sent a
unique code generated for each child. The results are made public showing only this
code.
The first 20 children (the 20 highest scores) from the attached list are accepted for the
school year 2019/20.
The parents/guardians of these 20 accepted children are expected to personally pick
up the Acceptance Letter on 15th of May 2018 between 8:00 – 16:00 at the School
Management offices on the 2nd floor of GJH. The remaining parents/guardians will
receive the result of the selection process via post. Please note that it is not possible
to appeal against this statement of acceptance or non-acceptance.
We would like to thank you for your interest in our school and wish only the best to all
children who have participated.
V Bratislave dňa 10. mája 2019/May 10th, 2019
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