
 
Program „Rok ve Francii“ 

Individuální mobility studentů středních škol 
 
 

Individuální vzdělávací plán vs. přerušení studia 
 
 
Student, který odjíždí studovat na rok do Francie, má dvě možnosti, jak řešit své studium na české škole:  
 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 
 
IVP znamená, že student je zapsán ke studiu na dvou školách současně, tzn. jak na lyceu ve Francii tak na své 
„domovské“ škole v ČR. Rozsah a plnění studijních povinností vůči české škole stanovuje ředitel školy v souladu se 
školským zákonem.  
 
Splní-li student všechny studijní povinnosti stanovené IVP, může po absolvování studia ve Francii nastoupit do dalšího 
ročníku na české škole. 
 
Příklad: Ve školním roce 2013/2014 se student hlásil z ročníku kvinta ke studiu ve Francii. Ve školním roce 2014/2015 
nastoupil ke studiu na lyceum do Francie a zároveň v rámci IVP plnil své studijní povinnosti v ročníku sexta na české škole. 
Po úspěšném absolvování zkoušek v ročníku sexta student nastoupí ve školním roce 2015/2016 do ročníku septima.  
 

Přerušení studia  
 
Přerušení studia znamená, že student po dobu studia na lyceu ve Francii přestává být studentem české školy. Po 
absolvování studia ve Francii má pak student dvě možnosti, jak pokračovat ve studiu na „domovské škole“ v ČR:  
 
Příklad: Ve školním roce 2013/2014 se student hlásil z ročníku kvinta ke studiu ve Francii. Ve školním roce 2014/2015 
nastoupil ke studiu na lyceum do Francie a zároveň přerušil studium na škole v ČR. Ve školním roce 2015/2016 student 
nastoupí na české škole do ročníku sexta. 
 

Příklad: Ve školním roce 2013/2014 se student hlásil z ročníku kvinta ke studiu ve Francii. Ve školním roce 2014/2015 
nastoupil ke studiu na lyceum do Francie a zároveň přerušil studium na škole v ČR. Po splnění rozdílových zkoušek za 
ročník sexta student nastoupí ve školním roce 2015/2016 do ročníku septima. Konkrétní podmínky ke konání rozdílových 
zkoušek stanovuje ředitel školy. 
 
Upozornění: Přerušuje-li student studium na české škole, znamená to také, že stát (Česká republika) za něj přestává platit 
veřejné zdravotní pojištění. Jelikož je ale zdravotní pojištění povinné pro každého občana ČR, vyplývají z toho dvě situace: 
 
- zdravotní pojištění si student hradí sám (resp. za něj toto pojištění hradí rodiče) 
- zdravotní pojištění mu může i nadále platit stát, a to za splnění určitých podmínek 
 
O jaké podmínky se jedná? 
Student požádá české ministerstvo školství (MŠMT) o posouzení postavení studia na zahraniční škole na roveň studia na 
střední škole v České republice. K tomuto je ale zapotřebí předložit některé dokumenty: 
 
- vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely 
zdravotního pojištění“ 
- potvrzení o studiu vystavené lyceem ve Francii 
 
Potvrzení z ministerstva pak student odevzdává na zdravotní pojišťovnu, u které je přihlášen. Bližší informace a tiskopis 
Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT: 
www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/studium-v-cizine-statni-podpora1 
 
Kromě úlev na zdravotním pojištění toto potvrzení slouží také pro sociální účely a pro úlevy na daních z příjmu (rodičů studenta). 
 
Co se týče potvrzení o studiu, které vystavuje francouzská škola a které student přikládá ke své Žádosti na MŠMT, 
Francouzský institut v Praze v tomto případě nabízí svoji součinnost, tzn. že lyceum požádá o vystavení potvrzení o studiu 
(fr. „attestation de scolarité“), a to ve francouzské a české verzi. Student tedy školu ve Francii o vystavení dokladu o studiu 
nemusí již žádat. České MŠMT doklad vystavený francouzskou školou v plné míře akceptuje. 
 
NB: Po absolvování studia ve Francii student, který přerušuje studium na české škole, dokládá na MŠMT také potvrzení o 
ukončení studia. I v tomto případě Francouzský institut nabízí svoji součinnost při vyřizování této agendy s lyceem ve Francii. 


