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Výsledky výberového konania do prvého ročníka anglickej sekcie IB PYP
programu pre školský rok 2021/22
Po prvej časti výberového konania do I.PYP AJ triedy sa v dňoch 8. a 9. júna
uskutočnila druhá, ústna časť výberového konania (interview), ktorej sa zúčastnilo 40
detí.
Sledovali sme komunikačnú úroveň angličtiny, kreativitu a schopnosť okamžite
reagovať a prichádzať s nápadmi a príbehmi. Tiež sme si overovali, či deti dokážu
pracovať podľa jednoduchých i zložitejších pokynov.
Vzhľadom na to, že ústne interview má pre nás rovnakú váhu ako písomné testy,
výsledné poradie vzniklo na základe súčtu
a) priemeru dosiahnutých percent z písomných testov %T1, %T2 a
b) dosiahnutých percent z ústneho interview %I
podľa nasledujúceho vzorca:
%Total = (%T1 + %T2)/2 + %I
V prípade rovnosti získaných percent rozhoduje o poradí vyšší percentuálny zisk z
ústnej časti (interview).
Pre školský rok 2021/22 prijímame do triedy I. PYP AJ prvých 20 detí z tabuľky.
Zákonní zástupcovia prvých 20 detí v poradovníku si môžu prísť vyzdvihnúť
rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 16. júna 2021 v čase od 9:00-12:00 a 13.0015.00 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
zúčastneným deťom želáme veľa úspechov.

Results of the admission process into the first grade of the English section in
the Primary Years Programme (PYP) for 2021/22
After the first part of the placement process for the I.PYP English section, the second
part (interview) was held on the 8th and 9th of June 2021 and 40 candidates took part
in it.

We were looking for proper speaking English, as well as creativity, and the ability to
create ideas and stories at the moment. We also checked that children could follow
simple and more complicated directions.
Taking to consideration that for us the „written“ part and the oral part have the same
weight, the final results are ranked based on the total sum of
a) average of the % achieved at the written tests %T1, %T2 and
b) the percentage achieved at the oral interview %I
according to the formula:
%Total = (%T1 + %T2)/2 + %I
In case the equal percentage is gained the higher score from the interview is the
determinig factor.

The first 20 children (the 20 highest scores) from the attached list are accepted for the
I.PYPAJ class for the school year 2021/22.
The parents/guardians of these 20 accepted children can come to pick up the
Acceptance Letter personally on June 16, 2021 between 9:00-12:00 and 13.00-15.00
at the School Headquarters offices on the 2nd floor of GJH. The parents/guardians of
the remaining children will receive a letter with 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 our best wishes to all
participating children.
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