Dohoda o studiu v programu International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
Podpisem této smlouvy níže podepsaný žák a níže podepsaný rodič potvrzují, že si důkladně přečetli následující podmínky a
seznámili se i s ostatní dokumentací popisující a definující studium žáka v mezinárodním programu IB DP, rozumí jim a
souhlasí s nimi.
1. Program IB DP podporuje celoživotní vzdělávání, slouží jako vynikající příprava na vysokou školu a zároveň vychovává
žáky k odpovědnému občanství. Podporuje v žácích kritické myšlení a zájem o dění ve světě. Holistický přístup ke
vzdělávání v programu IB DP zahrnuje problémové vyučování, provádění nezávislého výzkumu a schopnost uvažování
v místních, národních a mezinárodních souvislostech.
2. Žáci prokazují svědomité akademické úsilí pravidelným plněním úkolů a aktivní účastí na hodinách a různorodých
činnostech. Musí zároveň projevit silné odhodlání učit se, být sebemotivovaní a mít touhu vynikat. Žáci v programu IB DP by
také měli být nezávisle uvažující osobnosti se zájmem o své okolí. Nedílnou součástí programu jsou i mimoškolní aktivity a
dobrovolnická činnost. Očekává se, že žáci vstupují do programu IB DP se záměrem splnit všechny požadavky pro získání IB
Diplomu.
3. Studenti, kteří chtějí získat diplom IB, musí úspěšně absolvovat zkoušky v šesti předmětech, dále v předmětu Theory of
Knowledge (TOK), napsat závěrečnou práci (Extended Essay – EE) a zároveň splnit požadavky neklasifikovaného předmětu
CAS (Creativity, Activity, Service). Náklady spojené se studiem v programu IB DP hradí Gymnázium a SOŠ Rokycany. Náklady
na registraci a závěrečné IB zkoušky hradí každý žák individuálně.
4. Aby mohl student vstoupit do programu IB DP, musí na konci druhého pololetí 2. ročníku splnit klasifikační kritéria
popsaná v dokumentu Admissions Policy, dostupného na stránkách školy.
5. Během studia musí žáci dodržovat všechny stanovené termíny odevzdávání prací tak, jak jsou uvedeny v kalendáři pro IB
DP. Nedodržení uvedených termínů, opakované pozdní odevzdávání a neplnění dalších požadavků může mít za následek
vyřazení z programu IB DP.
6. Během studia musí žáci prokázat vysoký standard osobní zodpovědnosti a slušného chování. Časté problémy s chováním,
opakované nedokončení a neodevzdání zadané práce, neomluvené absence a časté pozdní příchody a další kázeňské
incidenty nebudou tolerovány a mohou mít za následek vyloučení z Programu IB.
7. Studenti se musí během dvou let studia v programu IB DP účastnit povinných setkání a aktivit CAS.
8. Porušení etických standardů IB (dokument Academic Integrity Policy dostupný na stránkách školy), zejména pak
plagiátorství a podvádění, je důvodem k vyloučení z programu IB DP.
9. Žáci mají možnost zakončovat studium v programu IB DP třemi různými způsoby, které splňují požadavky na ukončení
českého středoškolského vzdělání.
- složením pouze české státní maturity
- složením české státní maturity a pouze jednotlivých zkoušek programu IB DP
- složením plné mezinárodní IB maturity a uznáním české státní maturity po absolvování didaktického testu z ČJ
Gymnázium a SOŠ Rokycany si ponechává plnou pravomoc nepřihlásit některé studenty k závěrečným zkouškám
programu IB DP, pokud nesplňují akademické standardy uvedené výše nebo jinak nesplňují výše uvedená očekávání.
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