
 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace  

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2018/2019 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace svým ředitelem PaedDr. 

Bohumírem Kusým v souladu s § 60 až § 62, 64, 83, 85, 88 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a 

Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 ve znění 

vyhlášky č. 243/2017 Sb. a v souladu s následujícím systémem nutných organizačních opatření a 

závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 pro žáky 

vzdělávacího školního roku 2018/2019 vyhlašuje příjímací řízení formou povinné jednotné přijímací 

zkoušky z ČJL a MA do oborů studia s maturitní zkouškou: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (ŠVP Ekologie a biologie) 

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 

41-41-M/01 Agropodnikání 

64-41-L/51  Podnikání (nástavbové, denní forma) 

64-41-L/51  Podnikání (nástavbové, dálková forma) 

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do oborů s maturitou v přijímacím řízení 2018: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 30 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30 
41-41-M/01 Agropodnikání 30 
64-41-L/51   Podnikání (nástavbové, denní forma) 30 

64-41-L/51   Podnikání (nástavbové, dálková forma) 30 
 

Termín konání 

1. řádný termín 12. dubna 2018, 2. řádný termín 16. dubna 2018. 

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí. 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na: 

1. náhradní termín – 10. květen 2018, 2. náhradní termín – 11. květen 2018. 

 

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a 

matematiky. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA. 



 

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon). 

 

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude 

dále postupováno takto: 

1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě. 

2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí 

uchazeče o studium. 

3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu 

přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou: 

a) ve vestibulu školy Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U 

Jezu 7, Nový Jičín 

b) na webových stránkách školy (www.tznj.cz) 

4. Potvrdit svůj zájem studovat musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového 

lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (netýká se 

nástavbového studia). 

5. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče o studium nebo zletilý 

uchazeč, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

 

V Novém Jičíně 10. ledna 2018 

 

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy  

 


