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Results of the admission process into the first grade of the International Section in the
Primary Years Programme for the school year 2021/2022

14.6.2021
The selection procedure to the International Programme to the first grade in the Primary Years
Programme was held on June 11, 2021 and 104 candidates took part. The entry exam included:
➢ a readiness test,
➢ an interview in English.
The Readiness test
This measures the child´s readiness to enter the first grade of primary school. The test
monitored the current state of cognitive development – perception, graphomotor skills,
intellectual cognition, analytical thinking, and orientation ability.
The maximum score for this section is 31 points.
An interview in English
The child´s ability to communicate in English based on set criteria for spoken
expression.
The child´s ability to understand instructions in English.
The maximum score for this section is 16 points.
The points achieved for both parts were added together and the final sum was used to determine
the child’s position in the final list. In the case of the same sum for two candidates, the result
from the interview in English is decisive.
Children had to score over 50% in each test to pass successfully. On the website you can find
two lists:
• Applicants that meet the criteria.
• Unaccepted Applicant who did not meet the criteria.
The parents/guardians of the 40 accepted children must come to pick up the Acceptance Letter
personally on June 24, 2021 between 12:30 – 14:30pm in the office of the Deputy Head of
International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Other parents will be sent a notification of
the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result.
We would like to thank you for your interest in our school and wish only the best to all children
who have participated.

PaedDr. Zuzana Butler
Head of School
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Výsledky výberového konania do prvého ročníka medzinárodného programu PYP pre
školský rok 2021/2022
14.06.2021
Výberové konanie do 1. ročníka medzinárodného programu sa uskutočnilo dňa 11.júna 2021
a spolu ho absolvovalo 104 detí. Výberové konanie sa skladalo z dvoch častí, a to:
➢ test školskej zrelosti,
➢ rozhovor v anglickom jazyku.
Test školskej pripravenosti
Pripravenosť dieťaťa na vstup do 1. ročníka do základnej školy. Test sledoval aktuálny
stav kognitívneho vývinu - vnímanie, grafomotoriku, rozumové poznávanie, analytické
myslenie, schopnosť orientácie.
Maximálny možný počet získaných bodov je 31.
Rozhovor v anglickom jazyku
Schopnosť dieťaťa komunikovať v anglickom jazyku na základe vopred stanovených
kritérií hovoreného prejavu.
Schopnosť dieťaťa rozumieť inštrukciám v anglickom jazyku.
Maximálny počet získaných bodov je 16.
Obe časti boli spočítané a finálny výsledok hovorí určuje pozíciu dieťaťa vo výsledkovej lsitne.
Pri zhodnoti bodov určuje poradie lepšieho uchádzača počet bodov z rozhvoru v anglickom
jazyku.
Dieťa bolo vo výberovom konaní úspešné ak dosiahlo z oboch častí viac 50%. Na webovej
stránke školy môžete vidieť dve tabuľky, a to:
• Uchádzačí ktorí splnili kritériá.
• Neprijatí uchádzači, ktorí nesplnili kritériá prijatia.
Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie
o prijatí dieťaťa osobne dňa 24. júna 2021 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre
medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Ostatným rodičom/zákonným zástupcom
pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je
možné odvolať.
Ďakujeme za prejavený záujem o štúdium a želáme veľa šťastia do budúcnosti.

PaedDr. Zuzana Butler
riaditeľka školy

