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Způsob stanovení zkoušek při dlouhodobějším studijním pobytu žáků v zahraničí

Při dlouhodobějším výjezdu žáků do zahraničí je postup pro podání žádosti a seznam
zkoušek z jednotlivých předmětů stanoveny následujícím způsobem:

- zákonný zástupce žáka/zletilý žák podá v dostatečném předstihu před výjezdem
(obvykle tři až pět měsíců před plánovaným výjezdem) žádost o Individuální
vzdělávací strategii (dále jen IVS) na příslušné období (školní rok/pololetí/kratší
časový úsek); formulář žádosti je ke stažení zde

- žádosti o IVS vyřizuje zástupkyně ředitele pro každodenní chod školy (J. Kaderová) a
schvaluje ředitel školy

- na žádost je třeba vyplnit jméno a adresu školy, na které bude žák studovat (pokud v
době podání žádosti není známa konkrétní škola, doplní se po dohodě bez
zbytečného odkladu); pokud je k dispozici, pak se přikládá i rozhodnutí o přijetí ke
studiu a další dokumenty ze zahraniční školy (organizující agentury)

- výjezdy v oktávě zpravidla nejsou z důvodu konání maturitní zkoušky povoleny,
pokud žák plánuje maturovat v příslušném školním roce

- zkoušky z jednotlivých předmětů jsou stanoveny v případě, že se jedná o
dlouhodobější (roční nebo půlroční) pobyt v zahraničí; v případě kratšího výjezdu
mohou být stanovena jiná pravidla pro klasifikaci v daném období

- zkoušky se konají v případě ročního výjezdu na konci školního roku, v případě
pololetního výjezdu na konci pololetí; termín pro jednotlivé zkoušky stanoví škola

Rozpis předmětů podle ročníků:

1) pro sextu a septimu
- matematika, český jazyk, dějepis
- živý jazyk (Aj/(Nj/Fj/Šj); zkoušku žák konat nemusí, pokud má daný jazyk

zapsán na zahraniční škole jako studijní předmět nebo v daném jazyce
probíhá na zahraniční škole výuka

- dále ty předměty, jejichž výuka dle ŠVP v daném ročníku končí (vyjma
estetické výtvarné/hudební výchovy):

- vyjíždí-li žák v sextě, jsou to latinský jazyk, informatika a výpočetní
technika a zeměpis

- vyjíždí-li žák v septimě, jsou to fyzika, chemie a biologie
2) pro kvintu

- matematika, český jazyk, dějepis
- anglický jazyk, druhý živý jazyk (Nj/Fj/Šj)
- latinský jazyk

3) pro kvartu:
- matematika, český jazyk, dějepis
- anglický jazyk, druhý živý jazyk (Nj/Fj/Šj)
- zeměpis

https://www.arcig.cz/zadosti-formulare


- latinský jazyk
4) pro primu až tercii:

- matematika, český jazyk, dějepis
- anglický  jazyk, druhý živý jazyk (Nj/Fj/Šj)
- zeměpis

Na základě žádosti zákonného zástupce/zletilého žáka mohou být stanoveny zkoušky také z
dalších předmětů.

Povinnosti žáků/zákonných zástupců žáků

- žák udržuje po dobu studia v zahraničí pravidelný kontakt s třídním učitelem,
vedením školy a s vyučujícími těch předmětů, ze kterých má být dle IVS klasifikován

- po návratu ze zahraničí zákonný zástupce žáka/zletilý žák bez zbytečného odkladu
doloží potvrzení zahraniční školy o průběhu studia (např. vysvědčení)

- po návratu vyplní žák a zákonný zástupce nezletilého žáka/osoba plnící ke zletilému
žákovi vyživovací povinnost bez zbytečného odkladu krátký dotazník (google
formulář) reflektující zahraniční pobyt; na jeho základě je vytvořen přehled
zahraničních výjezdů a zkušeností, který bude zveřejněn na školních stránkách

- žák zůstává po dobu studia na zahraniční škole žákem Arcibiskupského gymnázia,
pokud se nerozhodne studium ukončit

Forma a hodnocení zkoušky

- zkoušky jsou stanoveny a hodnoceny v souladu s článkem 6.2 školního řádu
Arcibiskupského gymnázia a konkrétní forma je zapsána přímo v IVS

- součástí zkoušky jsou i dílčí hodnocení získaná v daném předmětu v průběhu
platnosti IVS; známka ze zkoušky je výslednou známkou z předmětu za příslušné
klasifikační období

- pokud je žák na celoročním výjezdu, je primárně hodnocen z látky druhého pololetí (s
tím, že látka prvního pololetí s ní může přímo souviset a být předpokladem pro její
pochopení)

V Praze 22. února 2023

Ondřej Mrzílek
ředitel školy


