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Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant,
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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok
2022/2023 – kategorie vzdělání L
Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nástavbové studium je určeno pro žáky 3. ročníků učebních oborů s kódovým označením H a
absolventy učebních oborů s kódovým označením H.
Obory vzdělání, forma vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Kód oboru

Název oboru

64-41-L/51

Podnikání

Forma
studia
denní

Délka
studia
2

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
15

Předpoklady pro přijetí uchazečů:
- Doložení kopie výučního listu.
Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení: do 31. srpna 2022.
Přijímací zkouška se nekoná.
Postup uchazeče/uchazečky/zákonného zástupce o studium ve Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant:
- Do 31. srpna 2022 odešle vyplněnou přihlášku na adresu:
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
Bělíkova 1387
464 01 Frýdlant
- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu bude vyřizováno průběžně do 1. září 2022.
- V případě přijetí ke studiu oznámí uchazeč/uchazečka škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění
rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání svůj zájem o studium zvoleného nástavbového oboru.
- Nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení zaslán písemně.
Uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce může podat odvolání proti nepřijetí k rukám ředitele Střední
školy hospodářské a lesnické Frýdlant do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu.
Ve Frýdlantu 10. května 2022
Ing.Miroslav Kudrna
ředitel školy
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