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č. j. SŠ HU/ /2023 

V Humpolci dne 19. ledna 2023 

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 2023/2024: 

Maturitní obory čtyřleté  

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

předpokládaný počet přijímaných studentů 25 

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

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

předpokládaný počet přijímaných studentů 30 

Kritéria přijímacího pro maturitní čtyřleté obory: 

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

Celkové pořadí uchazeče  

Celkové pořadí uchazeče je stanoveno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého 
jazyka a literatury a matematiky konané podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném 
znění (§ 60 a následující), průměrného prospěchu ze ZŠ. 

 
1. Testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky  

Všichni uchazeči se zúčastní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky 
konané podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění (§ 60 a následující), která se 
uskuteční 13. 4. 2023 (1. termín) a 14. 4. 2023 (2. termín). Testy z českého jazyka a literatury a z 
matematiky jsou hodnoceny vždy samostatně a výsledek je u každého testu vyjádřen v rozmezí 0 
bodů – 30 bodů. 

Bodové ohodnocení uchazeče se skládá z výsledků testů JZ (max. 30 bodů z Matematiky za více jak 
90% úspěšnost – postupně lineárně odstupňováno, max. 30 bodů z Českého jazyka za více jak 90% 
úspěšnost – postupně lineárně odstupňováno) 

2. Průměrný prospěch ze ZŠ  
Pro výpočet průměrného prospěchu ze ZŠ se použije vysvědčení z prvního a druhého pololetí 8. 
ročníku a prvního pololetí 9. ročníku. Průměrný prospěch ze ZŠ (zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa) je hodnocen v rozsahu 40 bodů následně: 
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– 1. pololetí 8. ročníku (max. 11 bodů za průměr do 1,20 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,00, nebo horší) 
– 2. pololetí 8. ročníku (max. 14 bodů za průměr do 1,20 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,00, nebo horší)   
– 1. pololetí 9. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,20 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,00, nebo horší) 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí uchazeče, je vypočten jako součet výsledků výše 
uvedených částí přijímacího řízení Maximální počet bodů, který může uchazeč získat je 100. 
Minimální hranice pro přijetí 25 bodů. 

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku do povolené kapacity oboru. 

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole 
mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 
školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. U těchto uchazečů vytvoří ředitel 
školy ve spolupráci s „Centrem“ redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z 
českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich 
zařazení do výsledného pořadí uchazečů.  

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku 
neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 školského zákona, které uchazeč odevzdává 
společně s přihláškou ke vzdělávání.  

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

Učební obory tříleté  

26-59-H/01 MECHANIK DIGITÁLNÍCH SÍTÍ    

předpokládaný počet přijímaných studentů 12 

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: 

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

Průměrný prospěch ze ZŠ  
Pro výpočet průměrného prospěchu ze ZŠ se použije vysvědčení z prvního a druhého pololetí 8. 
ročníku a prvního pololetí 9. ročníku. Průměrný prospěch ze ZŠ (zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa) je hodnocen v rozsahu 45 bodů. 

– 1. pololetí 8. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,50 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,20, nebo horší) 
– 2. pololetí 8. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,50 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,20, nebo horší)   
– 1. pololetí 9. ročníku (max. 15 bodů za průměr do 1,50 – dále odstupňováno - 0 bodů 
průměrný prospěch 2,20, nebo horší) 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků výše uvedených 
částí přijímacího řízení Maximální počet bodů, který může uchazeč získat je 45. Minimální hranice 
pro přijetí je 5 bodů. 

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku do naplnění povolené kapacity oboru. 

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

Přihlášku/y je možno odevzdávat do 1. 3. 2023 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 v kanceláři 
naší školy, stáhnout na našich webových stránkách nebo na webu MŠMT. Jakmile střední škola 
obdrží přihlášku, pošle uchazeči písemné potvrzení o registraci přihlášky, včetně evidenčního 
čísla, pod kterým budou zveřejněny jeho výsledky přijímacího řízení. 
 

2. Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro 
přijímací řízení. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 
ředitelka školy jejich pořadí a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních 
údajů pod jejich přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo 
zákonným zástupcům nezletilých. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům 
nezletilých nepřijatých uchazečů škola doručí rozhodnutí o nepřijetí.  
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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. Po přijetí zletilý žák/jeho zákonný 
zástupce se školou podepisuje Smlouvu o vzdělávání v soukromé škole. Nepotvrdí-li uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se 
ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky 
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může 
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve 
škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí k vzdělávání. 

4. Odvolání 

V případě nepřijetí lze do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí rozhodnutí podat odvolání u 
Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. a rozhoduje o něm 
správní orgán Krajský úřad Kraje Vysočina. Odvolací komise doporučí ředitelce školy jako 
zmocněné osobě na volné místo vhodného uchazeče podle stejných pravidel jako v přijímacím 
řízení. U ředitelky školy lze získat informaci o uvolněných místech po uchazečích, kteří sice byli 
přijati, ale nepodali/nedoručili zápisový lístek v řádném termínu.  

 

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  
ředitelka školy  
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