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Výsledky výberového konania do prvého ročníka anglickej sekcie PYP
pre školský rok 2018/2019
Výberové konanie do I.PYP AJ triedy sa uskutočnilo dňa 11. mája 2018 a zúčastnilo sa ho 88 detí.
Hodnotili sme:
- schopnosť dieťaťa porozumieť inštrukciám v anglickom jazyku, ktoré zároveň testovali
jeho kognitívne zručnosti (v tabuľke ako test),
- 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),
- schopnosť dieťaťa plynulo komunikovať v anglickom jazyku na základe vopred
stanovených kritérií hodnotenia ústneho prejavu (v tabuľke ako interview).
Všetky deti boli hodnotené na základe vopred daných kritérií tým istým učiteľom (resp. tými
istými učiteľmi) v jednotlivých častiach talentovej skúšky. Za prvú časť skúšky mohli získať
maximálne 50 bodov, za druhú časť maximálne 64 bodov a za interview maximálne 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 číslo). Zákonní zástupcovia detí dostali v pozvánke na talentovú
skúšku kód dieťaťa, pod ktorým uverejňujeme výsledky.
Pre školský rok 2018/19 prijmeme do triedy I. PYP AJ prvých 20 detí z priloženého poradovníka.
Zákonní zástupcovia prvých 20 detí v tabuľke si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí
dieťaťa osobne dňa 22. mája 2018 v čase od 14.30 do 16.30 v kancelárii zástupkyne riaditeľky pre
medzinárodnú školu PhDr. E. Žitnej na 2. poschodí. Ostatným rodičom 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.
V Bratislave dňa 18. mája 2018

Mgr. Renáta Karácsonyová
riaditeľka školy

PhDr. Eva Žitná
zástupkyňa riaditeľky pre medzinárodnú školu

