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č.j. 1258/2022 

Zakončování studia IB DP 

 

I. Hodnocení v IB DP 
Organizace International Baccalaureate® (IB) porovnává práci a školní výstupy studentů se stanovenými cíli programu 

IB DP, které posuzují, do jaké míry studenti zvládli pokročilé akademické dovednosti při plnění těchto cílů. Tyto 

dovednosti zahrnují například schopnost argumentace, analýzy a prezentace informací, nebo kreativní řešení problémů. 

Hodnotí se také základní dovednosti jako je získávání trvalých znalostí, pochopení klíčových pojmů nebo použití 

standardizovaných metod. Výsledky studentů jsou určeny výkonem oproti stanoveným standardům, nikoli umístěním 

každého studenta v celkovém pořadí. 

 

V rámci programu IB DP je využíváno externí (organizace IB) i interní hodnocení (škola). 

 

Externí hodnocení tvoří základ hodnocení u většiny kurzů. Je to kvůli jejich vysoké míře objektivity a spolehlivosti. Jeho 

součástí jsou například:  

• eseje 

• strukturované úkoly 

• otázky s krátkou odpovědí 

• uzavřené úkoly 

• otázky s textovou odpovědí 

• případové studie 

• otázky s více možnostmi 

 

Interní hodnocení je vytvářeno školou a jednotlivými učiteli. Zahrnuje například:    

• ústní zkoušky v jazycích 

• terénní práce v geografii 

• laboratorní práce v přírodních vědách 

• matematické úlohy 

 

II. Formy ukončování studia 
Gymnázium a SOŠ Rokycany umožňuje žákům zakončit studium v programu IB DP třemi různými způsoby. Všechny tyto 

způsoby jsou v souladu s požadavky na ukončení českého středoškolského vzdělání s maturitou. Po ukončení studia jsou 

žáci oprávněni nastoupit na české vysoké školy i na jakoukoli vysokou školu ve světě.   

 

1. IB DP Full Diploma 

Žák je přihlášen ke zkouškám IB v plném rozsahu (Full Diploma) a po jejich úspěšném absolvování získává vysvědčení o 

mezinárodní maturitní zkoušce IB.  

Pokud žák vykoná všechny části (společné i profilové) maturitní zkoušky z českého jazyka, získá i osvědčení o složení 

české maturitní zkoušky (maturitní vysvědčení). Žákům jsou uznány výsledky IB zkoušek jako nahrazení druhé zkoušky 

společné části a dalších zkoušek profilové části maturitní zkoušky na základě uděleného rozhodnutí o souhlasu s 

odlišným způsobem ukončování vzdělání uděleným MŠMT s platností od 1. září 2022 (č. j. MSMT-7980/2022-5). 

 

2. Maturitní zkouška podle §77 zák. 561/2004 Sb. a jednotlivé IB zkoušky 

Žák vykoná českou maturitní zkoušku (její obsah v jednotlivých předmětech je adaptován na učivo dané ŠVP Inspirace a 

poznání v souvislostech a tzv. Course Outlines pro jednotlivé IB předměty). Zároveň může být registrován pouze 

k jednotlivým zkouškám v programu IB DP. Výsledky těchto jednotlivých zkoušek pak mohou nahrazovat druhou zkoušku 
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společné části nebo některé ze zkoušek profilové části maturitní zkoušky na základě uděleného rozhodnutí o souhlasu s 

odlišným způsobem ukončování vzdělání uděleným MŠMT s platností od 1. září 2022 (č. j. MSMT-7980/2022-5). 

 

3. Maturitní zkouška podle §77 zák. 561/2004 Sb. 

Žák není registrován k žádné IB zkoušce a ukončuje studium absolvováním pouze české maturitní zkoušky. Její obsah 

v jednotlivých předmětech je adaptován na učivo dané ŠVP Inspirace a poznání v souvislostech a tzv. Course Outlines 

pro jednotlivé IB předměty. 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Zítek, zástupce ředitele školy, DPC 

 

Schválil: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., ředitel školy 

 

 

 

V Rokycanech dne 30. 9. 2022 

 


