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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 1. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 

2021/2022 - studijní obory 

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. 

Pro všechny obory vzdělávání poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou /studijní obory/ bude probíhat 

jednotná přijímací zkouška. 

Obory vzdělání, forma vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

 Kód oboru Název oboru  Forma  

studia  

Délka  

studia  

Předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů  

Stipendium 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí   denní   4  15  

41-41-M/01 Agropodnikání denní 4 15 ANO 

43-41-M/01 Veterinářství  denní 4 30  

63-41-M/02 Obchodní akademie  denní 4 30  

75-41-M/01 Sociální činnost  denní 4 30  

 

Předpoklady pro přijetí uchazečů: 

- Prokázání zdravotní způsobilosti - u uchazečů o studium ve studijních oborech Ekologie a životní prostředí, 

Agropodnikání, Veterinářství a Sociální činnost 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 čtyřletých oborů vzdělávání. 

- Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělávání uplatněním zápisového lístku. 

- Dodáním potvrzení k pobytu u cizince. 

 

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. 

 

 Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení: do 1. března 2021. 

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu stanovilo pro jednotnou přijímací zkoušku tyto termíny: 

1. termín: 12. dubna 2021 

2. termín: 13. dubna 2021 

 

Ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet přihlášek 

nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Tato skutečnost bude uchazečům oznámena 

nejpozději do 8. 3. 2021. 

 

http://www.stredni-skola-frydlant.cz/
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Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, 

uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na 12. května 2021 a na 13. května 2021. 

 

Kritéria přijímacího řízení:  

- Jednotná přijímací zkouška – písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura      max.100 bodů 

- Jednotná přijímací zkouška – písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace   max.100 bodů 

 

- Celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy ZŠ     max. 30 bodů 

- Celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ      max. 30 bodů 

Škola převede procentuální  vyjádření výsledku jednotné přijímací zkoušky uchazeče na body.  

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního 

roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení není hodnocení na vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020.  

Do kritérií přijímacího řízení nebude u žádného z uchazečů zahrnuto 2. pololetí školního roku 2019/2020, v případě, že 

bude na příhlášce uvedeno, nebude na něj brán zřetel. 

 

Tabulka bodového ohodnocení celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy:  

Průměrný prospěch Body 

1,00 – 1,30 30 

1,31 – 1,50 24 

1,51 – 1,70 18 

1,71 – 1,90 12 

1,91 – 2,30 6 

2,31 a více 0 

 

Průměrný prospěch se počítá ze všech povinných a volitelných předmětů uvedených na vysvědčení uchazeče 

s výjimkou chování. Přijati budou uchazeči o studium v pořadí podle uvedených kritérií, z nabízeného počtu míst bude 

vždy jedno místo ponecháno pro odvolací řízení. 

 

Postup uchazeče/uchazečky/zákonného zástupce o studium ve Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant: 

- Do 1. března 2021 odešle vyplněnou přihlášku na adresu:  

 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 

 Bělíkova 1387 

 464 01 Frýdlant 

 

- Do 15. března 2021 si 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. 

- Před přijímací zkouškou obdrží uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce dopis s informací o místě a času konání 

přijímací zkoušky.  

- Po vykonání jednotných přijímacích zkoušek bude od 28. dubna 2021 do 2 pracovních dnů stanoveno pořadí 

uchazečů v jednotlivých oborech dle výše uvedených kritérií. Na webových  stránkách školy  

www.stredni-skola-frydlant.cz a na veřejně přístupných vývěskách školy bude zveřejněn seznam přijatých 

uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání podle přiděleného registračního čísla. Rozhodnutí o přijetí 

uchazeče ke studiu nebude rozesíláno poštou. 

 

http://www.stredni-skola-frydlant.cz/
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- 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. 

 

Upozornění pro zájemce o umístění v domově mládeže – termín podání přihlášky do domova mládeže je  

do 31. 5. 2021. 

 

Ve Frýdlantu 7. 1. 2021      Ing. Miroslav Kudrna 

                 ředitel školy 


