IB PYP – 5-ročný medzinárodný program International Baccalaureate Primary Years Programme
O ŠTÚDIU
Program International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) je určený pre žiakov základnej
školy vo veku od 6 do 11 rokov. Učebný plán a kurikulum sú určené organizáciou International
Baccalaureate (IB) www.ibo.org, a tiež zohľadňujú národné štandardy. Na našej škole sa každoročne otvárajú
dve triedy prvého ročníka – jedna trieda v slovenskom PYP (PYP SJ), kde prebieha štúdium v slovenskom
jazyku (pre tento program pozrite profil PYP SJ - Základná škola Košická) a jedna trieda v anglickom PYP
(PYP AJ), kde je vyučovacím jazykom angličtina.
Prihlasovanie a výberové konanie:
Na výberovom konaní sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho roka dovŕši
vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo zápisu na niektorú
základnú školu v zmysle zákona. Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením
a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa
a analyticko-syntetickú úroveň poznania; matematicko-logické uvažovanie a úroveň anglického jazyka.
Termín podania prihlášky ako aj samotná prihláška bude zverejnená na stránke školy.
Štúdium:
Program PYP využíva transdisciplinárny model vzdelávania, ktorý sa opiera o všeobecne významné témy
presahujúce hranice tradičných predmetov. Zameriava sa na celkový rast dieťaťa, okrem akademického vývoja
zahŕňa aj sociálne, fyzické, citové a kultúrne potreby. PYP vychádza z výskumu a osvedčených postupov
z rôznych národných systémov s bohatými znalosťami a skúsenosťami z medzinárodných škôl vytvoriť
relevantné, pútavé, náročné a dôležité vzdelávacie rámce pre všetky deti. Žiaci spoločne skúmajú reálne
situácie a možnosti ich riešenia z rozličných perspektív, pomocou metódy prostredníctvom bádania
(tzv.“inquiry based learning“). Delenie sa o vlastné skúsenosti pomáha žiakom lepšie si uvedomovať a byť
vnímavejší k skúsenostiam ľudí, ktorí nepochádzajú z ich okolia alebo krajiny. Najvýznamnejšou a jedinečnou
črtou PYP programu je šesť transdisciplinárnych tém, ktoré umožňujú školám zaraďovať do kurikula aktuálne
lokálne a globálne témy a efektívne pomáhať žiakom učiť sa bez toho, aby boli obmedzovaní ohraničeniami
jednotlivých vyučovacích predmetov. Tieto témy sú: Kto sme (skúmanie seba samého, medziľudských
vzťahov vrátane rodiny, priateľov, skupín a kultúr, práv a povinností, toho, čo znamená byť človekom); Miesto
a čas, v ktorom sa nachádzame (skúmanie orientácie v čase a priestore, osobnej minulosti, prepojenie
jednotlivcov i civilizácií, z lokálnej i globálnej perspektívy); Ako sa vyjadrujeme (skúmanie spôsobov
komunikácie, tvorivosti, estetickosti); Ako funguje svet (skúmanie prírodného sveta a jeho zákonitostí); Ako
sa organizujeme (skúmanie prepojenosti ľuďmi vytvorených systémov a spoločenstiev, štruktúry a funkcie
organizácií); Žijeme spolu na jednej planéte (skúmanie práv a povinností pri využívaní obmedzených zdrojov
spoločne s ostatnými ľuďmi a inými žijúcimi tvormi, šancí na rovnaké príležitosti, mier a riešenie konfliktov).
PYP program sa zameriava na rozvoj študenta/žiaka. Využíva k tomu tzv. IB Learner Profiles, ktorými
umiestňuje žiaka do centra vzdelávania. Desať vlastností (attributes) odráža charakter vzdelávania IB a
zdôrazňuje, že spolu s kognitívnym vývojom sa program PYP zaoberá aj sociálnymi problémami študentov,
emocionálnou a fyzickou pohodou, a so zabezpečením toho, aby sa študenti naučili rešpektovať seba,
ostatných a svet okolo nich.
Ukončenie štúdia:
Žiaci ukončia PYP program v piatom ročníku, v ktorom sa zúčastnia vrcholného projektu, tzv. PYP exhibície.
Tu každý žiak preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti, a to ako ovláda základné prvky programu. Ide o
transdisciplinárne bádanie vedené v duchu osobnej a spoločnej zodpovednosti ako aj sumárna hodnotiaca
činnosť, ktorá je oslavou odchodu žiakov z programu PYP. Žiaci anglickej sekcie následne pokračujú v MYP
programe alebo podľa vlastného výberu a uváženia. Žiaci slovenskej sekcie pokračujú v štúdiu na 2. stupni
základnej školy alebo opäť podľa vlastného výberu.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
1.

Aký je rozdiel medzi PYP SJ a PYP AJ?
Oba programy International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) sú určené pre žiakov vo veku
6 až 11 rokov a zastrešujú 1.stupeň základnej školy. Učebný plán a kurikulum sú určené organizáciou
International Baccalaureate (IB), a tiež zohľadňujú národné štandardy.
V PYP AJ je vyučovacím jazykom angličtina a po jeho úspešnom zvládnutí žiaci pokračujú do
medzinárodného programu IB MYP.
V PYP SJ je vyučovacím jazykom slovenčina a po jeho úspešnom zvládnutí žiaci pokračujú na druhý
stupeň Základnej školy Košická.
2. Kedy sa uskutoční výberové konanie do PYP AJ?
Predpokladaný termín výberového konania je jún 2023.
3. Kto a ako sa môže prihlásiť do programu PYP AJ?
Na výberovom konaní sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho roka
dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo zápisu
na niektorú základnú školu v zmysle zákona.
4. Môžeme si podať prihlášku do oboch programov PYP SJ aj PYP AJ naraz?
Zákonný zástupca si môže podať prihlášku iba do jedného z programov PYP, teda do I.PYP SJ
(vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku), alebo I.PYP AJ (vyučovanie v anglickom jazyku).
5. Rozhoduje poradie zaslania prihlášky?
Nie, poradie zaslania prihlášok nerozhoduje pri prijímaní.
6. Môže sa prihlásiť aj dieťa, ktoré nedovŕši vek 6 rokov do konca augusta príslušného kalendárneho
roka?
Pokiaľ chce zákonný zástupca podať prihlášku dieťaťa, ktoré nedovŕši vek 6 rokov do konca augusta 2023
(teda ho chce predčasne zaškoliť), musí priložiť k prihláške súhlasné vyjadrenie príslušnej pedagogickopsychologickej poradne a vyjadrenie pediatra.
7. Čo robiť v prípade, že dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky a teraz sa chce prihlásiť?
Pokiaľ chce zákonný zástupca podať prihlášku dieťaťa, ktoré malo odklad povinnej školskej dochádzky,
je povinný rozhodnutie o odklade (kópiu) priložiť k podanej prihláške.
8. Čo bude nasledovať po poslaní prihlášky?
Na základe podanej prihlášky bude rodičovi zaslaná pozvánka na mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške.
V pozvánke bude každému dieťaťu pridelený jedinečný kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky
výberového konania a stanovený presný čas konania.
9. Ako prebieha výberové konanie do PYP AJ?
Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na
vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analyticko-syntetickú úroveň
poznania, jeho matematicko-logické uvažovanie a schopnosť porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v
anglickom jazyku.
10. Aká roveň ovládania anglického jazyka je potrebná na úspešné zvládnutie úloh výberového konania
do PYPAJ?
Dieťa musí rozumieť pokynom „native speakera“ a byť schopné sa samostatne a plynulo vyjadrovať a
dorozumieť.
11. Koľko žiakov je prijatých do I.PYP AJ a ako sa dozviem výsledky?
Na základe získaného počtu bodov budú deti zoradené do poradovníka pod prideleným kódom, pričom
prijímame najlepších 20. Výsledky výberového konania budú zverejnené do 7 dní na stránke školy.

