nástavbové studium dálkové, 2018

Informace novým žákům školy
Těší nás váš zájem o školu technickou a zemědělskou, Nový Jičín a blahopřejeme vám
k přijetí k dálkovému studiu oboru nástavbového studia. Rádi bychom vám sdělili potřebné
informace o naší škole a studiu.
Obor studia: obor dálkového nástavbového studia je tříletý. Na konci třetího ročníku
je zakončen maturitní zkouškou.
Hlavními předměty studia jsou: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika,
informační a komunikační technologie, ekonomika, účetnictví, marketing a management,
psychologie, právní nauka atd.
Pracoviště U Jezu 7 v Novém Jičíně – Žilině, ve kterém probíhá výuka, je za podnikem Tonak,
vchod z ulice Žilinská, autobusová zastávka směr Frenštát p.R. „zemědělská škola“ (tel.
556 706 301, skola@tznj.cz).
Mapu pracovišť školy najdete na www.tznj.cz, stejně jako i přímá telefonní čísla a mailové
kontakty na většinu pracovníků školy.
Výuka bude organizována formou konzultací. Konzultační den bude úterý, víceméně
pravidelně jednou za dva týdny. Konkretizovaný časový rozvrh obdržíte na první konzultaci.
Účast na všech konzultacích je povinná, neúčast je třeba omlouvat obvyklým způsobem
(výjimky nutno dohodnout s vedením školy). Je tedy potřebné, aby vás příp. zaměstnavatel
uvolnil vždy na celý den. Kromě pravidelných konzultací se může vyskytnout i mimořádný
konzultační den.
Termín první konzultace je uveden i na rozhodnutí o přijetí. Na první konzultaci pak budete
informováni o studiu podrobněji a dostanete i rozpis dalších konzultací. Ten budete moci
použít i jako doklad pro zaměstnavatele.
Počítejte s tím, že konzultace budou celodenní, zpravidla od 7:15 do 16:00 hodin. Týká se to
i první konzultace.
Financování studia: studium je zdarma, studenti si musí hradit jen učebnice a další učební
pomůcky (upřesní učitelé v jednotlivých předmětech).
Ostatní a podrobnější informace vám na požádání sdělíme na tel. 556 703 754 (Šenovská),
556 706 301 (U Jezu) nebo na mobilním telefonu ředitele 731 446 916. Další informace se
dozvíte z webu www.tznj.cz a na našem facebookovém profilu.
Základní dokumentem, kterým se řídí vztahy mezi žáky a školou, je vedle školského zákona a
vyhlášek školní řád. Obsahuje mj. pravidla pro omlouvání absence, pravidla klasifikace apod.
Seznámit se s ním můžete na www.tznj.cz nebo ve škole.
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Zásilkou vás později požádáme o vyplnění dotazníku a jeho vrácení společně s návratkou
(volba cizího jazyka) poštou na adresu SŠTZ, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín nebo mailem na
adresu skola@tznj.cz (sken). Děkujeme za brzké zaslání.
Další informace budeme průběžně uveřejňovat na www.tznj.cz a zpravidla současně i
na našem facebookovém profilu (Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín).

Přejeme vám úspěšné, efektivní a příjemné studium.
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