
instituce ředitel školní události výstavba a modernizace

1862 ustavení Hospodářského spolku, který měl za cíl 

zřídit rolnickou školu

1862

1864 založení zemědělského kurzu (Hospodářským 

spolkem) na novojičínské nižší reálce

jednoletý kurz 1864

1866 založení Rolnické školy v Žilině (Ackerbauschule) Josef Dobeš dvouleté studium adaptace budov na "školním ostrově" v Žilině 1866

1868 Ferdinand Krček 1868

1869 Karl G. Kolb 1869

1874 moravský zemský sněm rozhoduje o otevření 

dvou zemědělských škol na Moravě (české a 

německé)

1874

1875 založení Zemské střední hospodářské školy 

(lanwirtschaftliche Landesmittelschule)

tříleté studium 1875

1876 zřízení meteorologické stanice 1876

1882 první maturitní zkoušky 1882

1883 zřízení semenářské kontrolní stanice 1883

1885 dosavadní dřevník přebudován na stáj pro dobytek 1885

1886 zaveden chov plemenných býků kravařského skotu 1886

zaveden chov včel

1888 první běhy zimní školy 1888

1891 připojení areálu na novojičínský vodovod 1891

1896 na místě zchátralé stodoly (z r. 1727) postavena nová 1896

1897 postavena budova chemické laboratoře 1897

1898 adaptace býv. chemické laboratoře pro výuku živočišné 

produkce

1898

1899 postavena budova zemědělské laboratoře a s ní spojené 

semenářské kontrolní stanice

1899

postavena budova pro zimní školu

postaven skleník s ocelovou konstrukcí a vytápěním

1900 postaven přístřešek pro vůz 1900

1902 zimní škola přemístěna do Suchdola n.O. na pravém břehu Jičínky zřízena zeleninová zahrada 1902

1903 adaptace býv. zimní školy na matematicko-technické 

oddělení a pro meteorologickou stanici

1903

přístavba stáje (pro mladý dobytek a voly)

1904 po dohodě s městem Nový Jičín vybudována nová 

příjezdová cesta přes Zrzávku (betonový most); přes Jičínku 

most ocelový

1904

zřízeno zahradnictví na pravém břehu Jičínky

1905 Ing. Friedrich Schneider 1905

1907 pěstební budova v zahradnictví 1907

postaven pomník býv. řediteli K.G.Kolbovi



 1907/08 postavena budova se strojní halou a cvičnou mlékárnou  1907/08

1909 zřízen elektrický rozvod s motorovou elektrocentrálou a 

akumulátory

1909

obytný domek pro zahradníka v zahradnictví

1920 změna názvu: Vyšší zemědělská zemská škola Nový 

Jičín (Höhere Landwirtschaftliche Landesschule)

zavedeno čtyřleté studium 1920

 1923/24 zřízen školní internát v hlavní budově  1923/24

1924 Ing. Richard Hamerak 1924

1925 prodán pozemek pro výstavbu obecné školy v Žilině (3 000 

m2)

1925

1926 postaven zděný včelín 1926

1927 Ing. Franz Kunz 1927

1928 Ing. Dr. Walfried Dörrich 1928

1930 areál připojen do elektrické sítě 1930

1932 postaven zahradní pavilon na místě zrušeného skleníku 1932

1933 prostory mlékárny v budově strojní haly pronajaty jako 

moštárna

1933

1938 změna názvu: Státní vyšší zemědělská škola v 

Novém Jičíně (Staatliche Höhere 

Landwirtschaftsschule)

zestátnění školy od 1. ledna 1938

změna názvu: Vyšší zemědělská škola v Opavě  

(Höhere Landwirtschaftsschule)

přestěhování do Opavy (listopad)

1945 ukončení činnosti německé zemědělské školy v 

Opavě (březen)

1945

1945 obnova zemědělské školy v Žilině: 

Rolnická škola v Novém Jičíně

Ing. Antonín Svoboda dvouleté studium (nematuritní) 1945

otevření hospodyňské školy 

 1946/47 provedené adaptace:  chlapecký internát (z fyzikálního 

pavilonu), byty pro učitele (z internátu v hlavní budově), 

hospodyňská škola

 1946/47

 1948/49 zkrácení studia na jeden rok  1948/49

zrušena hospodyňská škola v její budově zřízen internát rolnické školy

Základní odborná škola rolnická pětiměsíční studium

lidová škola zemědělská

1952 Zemědělská mistrovská škola Ing. Josef Bradáč rolnická škola zrušena 1952

1954 Učňovská škola zemědělská Nový Jičín Ing. Bohuslav Socha obory následujících let: pěstitel zemědělských 

plodin; základní pracovník JZD; pěstitelsko-

chovatelský

1954



1955 Zimní škola zemědělské mládeže listopad až duben, jednou týdně 1955

1958 Střední zemědělská technická škola čtyřletý maturitní obor rozsáhlá adaptace hlavní budovy 1958

1959 otevřeno tříleté dálkové studium 1959

1960 zrušena mistrovská škola 1960

1961 učňovská škola zemědělská se stěhuje do 

budovy domova mládeže v Novém Jičíně (1962 

zrušena)

1961

1962 první absolventi čtyřletého studia a první 

absolventi tříletého dálkového studia

1962

1963 Ing. Josef Mužný 1963

1967 založena botanická zahrada 1967

1968 Ing. František Kuchař 1968

1969 nově vybudována mechanizační hala 1969

1970 býv. byty učitelů adaptovány na ředitelství školy 1970

demolice stodoly na školním dvoře, pro výstavbu tělocvičny

 1971/72 rekonstrukce chemické laboratoře  1971/72

 1972/73 dokončení tělocvičny, výstavba spojovacích chodeb k 

tělocvičně a laboratořím

 1972/73

 1973/74 provedení asfaltových ploch školního nádvoří a sportovního 

hřiště

 1973/74

1975/76 vybudování lehkoatletického areálu u hřiště 1975/76

1976 sloučení školního statku se Školním 

zemědělským podnikem Vysoké školy 

veterinární v Brně (leden)

asanace budovy na předním nádvoří; 

asanace budovy správy školního statku (dříve semenářská 

kontrolní stanice, později internát, přechodně i jako 

tělocvična)

1976

 1976/77 provedení asfaltových ploch zadního nádvoří a prostoru 

před budovou praxe

 1976/77

1977 postaven pomník budovatelům školy s použitím části býv. 

pomníku K.G.Kolba

1977

1979 dokončení budovy internátu s aulou 1979

 1982/83 asanace domku na zadním nádvoří  1982/83

1985 změna názvu: Střední zemědělská škola RNDr. Ing. Jan Vrána zavedeno pomaturitní dvouleté studium: 

Racionalizace rostlinné výroby

1985

1990 zřízena první počítačová učebna v budově školní jídelny 1990

1991 Ing. Zdenka Pavelková škola se stala příspěvkovou organizací (získala 

právní subjektivitu)

1991

opět zavedena zimní rolnická škola (do 1993)

1992 RNDr. Jiří Trávníček 1992

1993 zaveden modernizovaný obor Agropodnikání, 

zaměření: zemědělská výroba, obchod a služby 

(obor s maturitou)

1993



1994 nový obor: Podnikání v oboru (dvouleté 

nástavbové studium)

1994

 1994/95 přístavba učeben v prostoru mezi hlavní budovou a 

tělocvičnou

 1994/95

1998 změna názvu: Střední zemědělská škola a střední 

odborné učiliště zemědělské Nový Jičín

nový obor: Opravář zemědělských strojů (obor 

s výučním listem)

1998

2000 nový obor: Rostlinolékařství (obor s maturitou; 

do roku 2004)

zřízení odloučeného pracoviště v Suchdolu n.O. 2000

2001 přístavba učeben v patře budovy tělocvičny 2001

2003 nový obor: Ochrana a obnova životního 

prostředí (obor s maturitou)

2003

2005 nový obor: Přírodovědné lyceum (obor s 

maturitou)

2005

2006 změna názvu: Střední škola přírodovědná a 

zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 

2006

2010 nový obor: Ekologie a životní prostředí (obor s 

maturitou; transformace oborů Ochrana a 

obnova živ. prostředí a Přírodovědné lyceum)

asanace býv. stájí na zadním nádvoří 2010

rekonstrukce tělocvičny

2012 rekonstrukce chemické laboratoře 2012

2012 změna názvu: Střední škola technická a zemědělská, 

Nový Jičín, příspěvková organizace 

PaedDr. Bohumír Kusý sloučení školy se Střední školou Šenov u N. 

Jičína

2012

nové obory získané sloučením: Mechanik 

strojů a zařízení (obor s maturitou), Strojní 

mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Instalatér, 

Zedník, Tesař, Truhlář, Strojírenské práce (do 

roku 2015), Stavební práce (obory s výučním 

listem)

nová pracoviště získaná sloučením: Fulnek, Šenovská, 

Jugoslávská

2013 zrušení odloučeného pracoviště ve Fulneku 2013

2014 výstavba opravářských dílen v areálu U Jezu 2014

2015 stavba přístřešku pro zemědělské stroje na zadním nádvoří 2015

2016 zrušení odloučeného pracoviště v Suchdolu n.O. 2016

2017 zřízení spojovací chodby k budově býv. domova mládeže s 

aulou (v předchozích letech zřízeny 4 učebny)

2017


