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Výsledky doplňujúceho výberového konania do triedy preMYP pre školský rok 2018/2019
Doplňujúce výberové konanie do triedy preMYP sa uskutočnilo dňa 17. apríla 2018 a zúčastnilo sa
ho 19 žiakov.
Súčasťou výberového konania boli:
- test z anglického jazyka, ktorý preveroval rozsah slovnej zásoby, znalosť gramatických
štruktúr a čítanie s porozumením (maximálny počet bodov 52)
- test z matematiky (maximálny počet bodov 30)
- interview v anglickom jazyku, zamerané na osobnostné a akademické predpoklady pre
štúdium v medzinárodnom programe (maximálny počet bodov 20).
Všetky tri súčasti výberového konania chápeme ako rovnocenné, preto v tabuľke nájdete prevod
bodov za jednotlivé časti na percentá. O celkovom poradí žiakov teda rozhodol súčet percent,
získaných za všetky tri časti skúšky. Ak žiak dosiahol v teste z anglického jazyka alebo
matematiky menej ako 40 percent, chápeme tento výsledok za nedostačujúci pre úspešné
zvládnutie medzinárodného študijného programu (tieto výsledky sú v tabuľke vyznačené farebne).
V tabuľke vidíte celkové poradie žiakov na základe súčtu percentuálneho hodnotenia, pričom
desať žiakov nedosiahlo stanovenú hranicu t.j. 40 percent v matematike a traja žiaci nedosiahli
stanovenú hranicu t.j. 40 percent v anglickom jazyku. V tabuľke neuvádzame mená žiakov, ale
kódy, ktoré boli žiakom pridelené.
Pre budúci školský rok môžeme prijať do triedy preMYP troch žiakov, nakoľko zvyšujeme počet
detí zo súčasných 21 v triede PYP 5 na 24 v triede preMYP. Zákonní zástupcovia prvých troch
detí v tabuľke si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 2.mája 2018
v čase od 14.45 do 16.00 v kancelárii zástupkyne riaditeľky pre medzinárodnú školu PhDr. E.
Žitnej na 2. poschodí. Ak sa zákonný zástupca nemôže dostaviť v stanovenom čase, môže si
dohovoriť náhradný termín na prevzatie rozhodnutia (použite mailovú adresu zitna@gjh.sk).
Ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Všetkým deťom želáme veľa
úspechov.
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