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Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant,
telefon 482 428 861, e-mail: info@sshlfrydlant.cz, www.stredni-skola-frydlant.cz
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok
2022/2023 – kategorie vzdělání H, E
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., v aktuálním znění.
Obory vzdělání, forma vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Kód
oboru

23-51-H/01
29-53-H/01
29-56-H/01
41-52-H/01
41-55-H/01
41-51-H/01
41-56-H/01
41-57-H/01
65-51-H/01
23-51-E/01
29-51-E/01
36-67-E/01
65-51-E/01
75-41-E/01

Název oboru

Strojní mechanik
Pekař
Řezník – uzenář
Zahradník
Opravář zemědělských strojů
Zemědělec – farmář
Lesní mechanizátor
Zpracovatel dřeva
Kuchař – číšník
Strojírenské práce – Technické služby
v autoservisu
Potravinářská výroba
Zednické práce
Stravovací a ubytovací služby
Pečovatelské služby

denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Počet
žáků
1.
ročníku
3
6
6
10
3
3
1
3
6
6

denní
denní
denní
denní

3
3
3
3

6
6
6
6

Forma Délka
studia studia

Stipendium

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Předpoklady pro přijetí uchazečů:
- Prokázání zdravotní způsobilosti - u uchazečů o studium ve všech učebních oborech bude vyžadován,
vzhledem k charakteru oborů, posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.
- Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním
povinné školní docházky při přijímání do tříletých a dvouletých oborů vzdělávání.
- Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělávání uplatněním zápisového lístku.
Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami:
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí
konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.
Termíny odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení:
- učební obory – do 31. srpna 2022
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Kritéria přijímacího řízení pro učební obory – přijímací zkoušky se nekonají.
- Kritériem pro přijetí uchazeče do zvoleného učebního oboru je dosažené vzdělání při plnění povinné
školní docházky.
- Pro studium v učebních oborech Kuchař – číšník, Opravář zemědělských strojů a Strojní mechanik
budou upřednostněni uchazeči, kteří úspěšně studují v 9. ročníku.
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
- Uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce vyzvedne zápisový lístek v základní škole.
- Pokud uchazeč/uchazečka nenavštěvuje školu, vyzvedne si zápisový lístek na Krajském úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.
- Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu bude vyřizováno průběžně do 1. září 2022.
- V případě přijetí ke studiu odevzdá uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce zápisový lístek do 10
pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant.
- 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.
- Žákům, kteří budou studovat v učebních oborech Strojní mechanik, Řezník – uzenář, Pekař,
Zemědělec – farmář, Zahradník, Lesní mechanizátor, Zpracovatel dřeva bude Liberecký kraj
vyplácet stipendia. Jedná se o stipendium motivační (alespoň 75% docházka, žák nemá neomluvenou
absenci) a stipendium prospěchové (žák je hodnocen ze všech předmětů, nemá sníženou známku z
chování a bez započítání známky z chování činí jeho průměr v 1. ročníku do 2,2 včetně).
Ve Frýdlantu 10. května 2022
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Ing.Miroslav Kudrna
ředitel školy
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