
  

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace  

 

 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2023    
 
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou Mgr. Barborou Bezunkovou, na základě 
§ 60 a § 61, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje přijímací řízení 
pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 
2022/2023 do oborů vzdělání: 

 

kód oboru název oboru forma vzdělávání předpokládaný 
počet přijímaných 
uchazečů 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí denní 30 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení denní 30 

41-41-M/01 Agropodnikání denní 30 

23-51-H/01 Strojní mechanik denní 24 

23-52-H/01 Nástrojař denní 12 

23-56-H/01 Obráběč kovů denní 12 

33-56-H/01 Truhlář denní 24 

36-52-H/01 Instalatér denní 24 

36-64-H/01 Tesař denní 12 

36-67-E/02 Stavební práce denní 12 

36-67-H/01 Zedník denní 12 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů denní 30 

64-41-L/51 Podnikání denní 30 

64-41-L/51 Podnikání dálková 30 

 

Přijímací řízení probíhá podle zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“) a podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Přihlášku lze v prvním kole přijímacího řízení podat do nejvýše dvou různých středních škol nebo do nejvýše dvou různých oborů vzdělání 
v jedné střední škole (pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné) v termínu do 1. března.  

 

 
V Novém Jičíně dne 28. ledna 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Barbora Bezunková, ředitelka školy  
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