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VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do kombinované 
a distanční formy studia – studium při zaměstnání  
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ředitelka 
Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. vyhlašuje 1. kolo přijímacího 
řízení do 1. ročníku školního roku 2021/2022: 

75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – KOMBINOVANÁ FORMA 

předpokládaný počet přijímaných studentů 110  

zkrácené dvouleté studium - příjímací zkoušky se nekonají, podmínkou je ověřené maturitní 
vysvědčení z jiného studijního oboru studiu 

čtyřleté studium – uchazeč je povinen konat přijímací zkoušky z ČJ a MA 

zdravotní způsobilost – v souladu s § 60 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. je předpokladem pro 
přijetí uchazeče ke vzdělání pro obor PMP splnění podmínek zdravotní způsobilosti, zdravotní 
způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením a to zpravidla na přihlášce ke studiu 

 

64-41-L/51      PODNIKÁNÍ- DISTANČNÍ FORMA   

předpokládaný počet přijímaných studentů 25 

kritéria přijímacího řízení 

nástavbové dvouleté studium – uchazeč je povinen konat přijímací zkoušky z ČJ a MA, podmínkou 
přijetí je výuční list 
 

Přihlášku je možno  odevzdávat do 3. 1. 2022 v kanceláři školy v pracovní dny od 
7:00 do 15:30  nebo ji lze poslat  poštou na adresu Střední škola informatiky a 
cestovního ruchu SČMSD Humpolec, Hradská 276, 396 01 Humpolec.  

 

Vyhlášení výsledků po ukončení přijímacího řízení i pro žáky ze základních škol.  

Bližší informace: info@stredniskola.com, reditelka@stredniskola.com , +420 735 163 160 

Podrobnosti o oborech a přihlášky ke stažení na www.stredniskola.com. 

 
Ing. Olga Krankusová, v. r.  
ředitelka školy  
 
V Humpolci dne 16. prosince 2021 
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