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Individuální vzdělávací plán při studiu žáka v zahraničí  
– obecná pravidla 
(Individuální vzdělávací plán při studiu žáka v zahraničí – dále jen IVPZahr) 

Škola si je vědoma toho, že studium v zahraničí klade na žáka na časové nároky, a bude mu proto – 
při plnění všech povinností ze strany žáka – vycházet vstříc dle dále uvedených pravidel. 

IVPzahr je založen do velké míry na důvěře školy ve schopnosti žáka vypořádat se se všemi studijními 
povinnostmi co nejlépe. 

1. Obecná pravidla vychází z vyhlášky 13/2005 sb.1 vyhlášky o středních školách.  

2. Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka může požádat ředitelku školy o povolení IVPZahr 
z důvodu studia v zahraničí.  

3. Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen předložit ředitelce školy vyplněnou 
Žádost o povolení IVPZahr (str. 3). Formulář žádosti je k dispozici na webu školy.  

4. Ředitelka posoudí oprávněnost důvodu Žádosti o povolení IVPZahr. Vyhodnotí-li ředitelka 
důvod žádosti jako neoprávněný, žádost zamítne a formou písemného Rozhodnutí ředitele 
informuje žadatele o zamítnutí jeho žádosti. Vyhodnotí-li ředitelka důvod žádosti jako 
oprávněný, informuje ředitelka třídního učitele a výchovného poradce o zahájení procesu 
doplňování podkladů k Žádosti o povolení IVPZahr.  

5. Třídní učitel předá žákovi dokument s názvem Individuální vzdělávací plán při studiu žáka 
v zahraničí (str. 4 a 5) a seznámí žáka s obecnými pravidly a povinnostmi uvedenými na tomto 
dokumentu. O zahájení procesu třídní učitel informuje jednotlivé učitele písemně a bez 
zbytečného prodlení.  

6. Žák zajistí doplnění potřebných podpisů vyučujících v dokumentu s názvem Individuální 
vzdělávací plán při studiu žáka v zahraničí. Jednotliví vyučující doplní v dokumentu IVPZahr 
veškeré potřebné údaje a podmínky pro realizaci IVPZahr si prokazatelně poznačí do své 
pedagogické dokumentace.  

7. Třídní učitel zkontroluje formální správnost a úplnost dokumentu IVPZahr a předá dokument na 
sekretariát školy, kde bude zaevidován a připraven k posouzení.  

8. Ředitelka školy vydá v zákonem stanovené lhůtě Rozhodnutí ředitele o povolení či zamítnutí 
IVPzahr s uvedením doby platnosti a podmínek plnění IVPZahr, přihlédne při rozhodování ke 
stanoviskům jednotlivých učitelů.  

                                                        
1 1 § 5 vyhlášky 13/2005 vyhlášky o středních školách  

Individuální vzdělávací plán  
(1) V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvod je určena zvláštní organizace výuky a délka 
vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem.  
(2) Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným 
zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková 
organizace Komenského 5, Opava, 746 01 tel.: 555 557 400, web: www.mgopava.cz e-mail: gymnazium@mgopava.cz, 

sekretariat@mgopava.cz  
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9. Nebudou-li podmínky IVPZahr ze strany žáka plněny, je povinností jednotlivých vyučujících 
informovat o tomto třídního učitele a ředitelku školy, která následně může zrušit rozhodnutí 
ředitelky o povolení IVPZahr, v případě zrušení písemně informuje o svém rozhodnutí zletilého 
žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka. IVPZahr zaniká automaticky, pominou-li důvody, 
pro které byl povolen. IVPZahr může být žákovi zrušen na základě požadavku zákonného 
zástupce žáka či zletilého žáka samotného. 

10. IVPZahr nabývá účinnosti dnem vydání Rozhodnutí ředitelky školy a je součástí osobní 
dokumentace žáka. Dokument bude v originále k dispozici na sekretariátu školy, v kopii 
u výchovné poradkyně školy a u třídního učitele.  

11. Třídní učitel informuje ostatní vyučující o výsledku rozhodnutí ředitelky školy.  

12. Žák na začátku každého pololetí předloží třídnímu učiteli na MGO rozvrh předmětů, které bude 
v zahraničí studovat. 

13. Po návratu ze zahraničí bude žák klasifikován stanoveným postupem: 

• povinně vykoná zkoušku z českého jazyka, 

• povinně vykoná zkoušku z cizího jazyka, který v zahraničí nestudoval (např. žák během studia 
ve Velké Británii studoval španělštinu, nemusí složit zkoušku z angličtiny ani španělštiny), 

• povinně vykoná zkoušku ze dvou předmětů dle vlastního výběru. 

• Veškeré ústní zkoušení žáka studujícího podle IVPZahr podléhá ústní dohodě termínu 
zkoušení s daným vyučujícím. 

• Je doporučována zkouška z matematiky. 

• Předměty, které žák v zahraničí studoval a které se rovněž studují na MGO, mu budou 
uznány. 

• Z předmětů, které jsou povinné na MGO a žák je v zahraničí neměl, vypracuje žák úkol, na 
němž se dohodne s vyučujícím daného předmětu. Úkol bude zadán se zřetelem k potřebám 
žáka. Škola vychází z toho, že žák po celou dobu svého studia v zahraničí pracoval a poctivě 
plnil povinnosti stanovené zahraniční školou. 

Pozn.: Ve výjimečných a odůvodněných případech rozhodne o způsobech uznání zkoušek ředitelka 
školy, která vydá písemné zdůvodnění. 
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Žádost o povolení  
individuálního vzdělávacího plánu při studiu žáka v zahraničí 
 
Žádám o povolení individuálního vzdělávacího plánu při studiu žáka v zahraničí  
svého syna / své dcery:  

Jméno a příjmení: ...................................................................................................................................  

Datum narození:  ....................................................................................................................................  

Bydliště:  .................................................................................................................................................  

Třída:  ........................ čtyřletého/osmiletého studia Mendelova gymnázia, Opava, příspěvková 
organizace, Komenského 5/397, Opava, 74601 

Školní rok:  ....................................................... Pololetí: .........................................................................  

 

 

Zdůvodnění žádosti:  
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Podpis žáka:  ..................................................................................  

Podpis zákonného zástupce:  ........................................................  

 
V Opavě dne  .................................................................................  

 
 

Vyjádření školy:  
 
S žádostí souhlasím – nesouhlasím .... podpis třídního učitele:  ............................................................  

S žádostí souhlasím – nesouhlasím .... podpis ředitelky školy:  .............................................................  
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Individuální vzdělávací plán při studiu žáka v zahraničí 
 
Jméno a příjmení: ...................................................................................................................................  

Třída:  .....................................................................................................................................................  

Školní rok:  ....................................................... Pololetí: .........................................................................  

 

 

Během studia v zahraničí budou vyučovány tyto předměty:  
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

1. Povinné zkoušky na MGO po návratu ze zahraničí:  

Předmět Vyučující Podpis vyučujícího 

Český jazyk 
  

Cizí jazyk ………………………………………. 
  

První předmět dle vlastního výběru 
……………………………………………………. 

  

Druhý předmět dle vlastního výběru 
……………………………………………………… 

  

 

2. Po návratu ze zahraničí bude složena doporučená zkouška z matematiky:   ANO  x  NE 

Vyučující:  ........................................................ Podpis vyučujícího: .......................................................  

3. Předměty vyučované v zahraničí i na MGO. Tyto předměty budou uznány, žák z nich 
nebude po návratu ze zahraničí skládat zkoušku:  

Předmět Vyučující Podpis vyučujícího 
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4. Předměty, které nebyly předmětem studia v zahraničí a budou nahrazeny úkolem 
zadaným vyučujícím daného předmětu na MGO: 

 

Předmět 
Proběhla domluva 
žáka s vyučujícím 
o zadaném úkolu  

Vyučující 
Podpis 
vyučujícího 

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 ANO x NE   

 
Další možná specifika a doplnění: 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 
 
Podpis žáka:  ..................................................................................  

Podpis třídního učitele:  ................................................................  

Podpis výchovné poradkyně:  .......................................................  

V Opavě dne  .................................................................................  


