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VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do denní formy studia 

 
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 2022/2023: 

Maturitní obory čtyřleté  

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

předpokládaný počet přijímaných studentů 30 

66-41-L/01    OBCHODNÍK – SPECIALISTA NA CESTOVNÍ RUCH, SPECIALISTA NA REKLAMU, SPECIALISTA NA 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

předpokládaný počet přijímaných studentů 30 

Kritéria přijetí pro maturitní čtyřleté obory: 

Splnění povinné školní docházky - § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

uchazeč koná přijímací zkoušky z ČJ a MA připravované. 

Bodové ohodnocení uchazeče se skládá: 

 Z výsledků jednotlivých testů JZ (max. 30 bodů z Matematiky za více jak 90% úspěšnost – 
postupně odstupňováno, max. 30 bodů z Českého jazyka za více jak 90% úspěšnost – 
postupně odstupňováno) 

 z  prospěchu ze ZŠ 
– 1. pololetí 8. ročníku (max. 11 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno) 
– 2. pololetí 8. ročníku (max. 14 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno)   
– 1. pololetí 9. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,25 – dále odstupňováno) 

Maximální počet bodů, který může uchazeč získat je 100. Minimální hranice pro přijetí 25 bodů. 

V případě požadavku uzpůsobit podmínky při konání přijímacích zkoušek, doloží tuto skutečnost 
uchazeč zprávou z pedagogicko-psychologické poradny.  

Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, případně 
v příloze. 
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Učební obory tříleté  

26-59-H/01 MECHANIK DIGITÁLNÍCH SÍTÍ    

předpokládaný počet přijímaných studentů 15 

35-53-H/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK 

předpokládaný počet přijímaných studentů 15 

65-51-H/01  KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 

předpokládaný počet přijímaných studentů 15 

66-51-H/01    PRODAVAČ – VÝROBCE LAHŮDEK 

předpokládaný počet přijímaných studentů 15 

Kritéria přijetí pro učební tříleté obory: 

Přijímací zkoušky se nekonají. 

Splnění povinné školní docházky - § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

Na základě prospěchu ze základní školy bude sestaven žebříček pro případný převis počtu 
uchazečů nad kapacitu školy.  

Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu, případně 
v příloze. 

 

Přihlášku/y je možno  odevzdávat do 1. 3. 2022 v kanceláři školy v pracovní dny od 

7:30 do 15:30  nebo ji lze poslat  poštou na adresu Střední škola informatiky a 

cestovního ruchu SČMSD Humpolec, Hradská 276, 396 01 Humpolec.  

 

1. Základní informace  

Žák základní školy se splněnou povinnou školní docházkou obdrží na své základní škole dvě přihlášky na 
střední školu. Ty může podat na dvě různé školy nebo na dva různé obory na jedné škole. V přihlášce je 
uvedeno pořadí škol (nebo oborů jedné školy) tak, jak o ně má uchazeč zájem. Uchazeči, kteří 
nepřicházejí ze základní školy, si mohou vyzvednout přihlášku na naší škole nebo stáhnout na našich 

webových stránkách. Jakmile střední škola obdrží přihlášku, pošle uchazeči písemné potvrzení o 
registraci přihlášky, včetně evidenčního čísla, pod kterým budou zveřejněny výsledky 
přijímacího řízení. 
 

2. Oznámení výsledků přijímacího řízení 
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Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod 
evidenčními čísly na webu školy dne 22. 4. 2022.  

Rozhodnutí o přijetí do maturitních oborů bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 
pod evidenčními čísly na webu školy nejpozději dne 28. 4. 2022.  

3. Odevzdání zápisového lístku  

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdí svůj úmysl vzdělávat 
se na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec odevzdáním zápisového lístku, 
který obdrží na své základní škole.  

4. Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí je možno se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí.  

Volná místa, která nebudou obsazena v 1. kole přijímacího řízení budou nabízena v dalších kolech bez 
zbytečného odkladu.   

 

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  
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