
 

 
 

 
učební obory, denní studium, 2022 

 

Informace novým žákům školy 
 
Těší nás váš zájem o Střední školu technickou a zemědělskou v Novém Jičíně a blahopřejeme 
vám k přijetí k dennímu studiu. Rádi bychom vám sdělili potřebné informace o naší škole a 
o studiu. 
Škola působí na třech pracovištích, ředitelství je v Novém Jičíně - Žilině, U Jezu 7. 
___________________________________________________________________________ 
 
Obor studia: bližší informace o zaměření studia a učební plán se seznamem předmětů jsou 
na www.tznj.cz vždy pod odkazem na příslušný obor, popř. v sekci „dokumenty“. Školní 
vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole. 
___________________________________________________________________________ 
 
Výuka:  

obor teoretické vyučování: praktické vyučování: 
pracoviště, obvyklý začátek 
vyučování 

pracoviště, obvyklý začátek 
vyučování 

Nástrojař Šenovská 7:10 Šenovská 7:00 

Obráběč kovů Šenovská 7:10 Šenovská 7:00 

Opravář zem. strojů U Jezu 7:10 U Jezu 7:00 

Truhlář Šenovská 7:10 Šenovská; 
Jugoslávská 

7:00 

Tesař Šenovská 7:10 Šenovská; 
Jugoslávská 

7:00 

Instalatér Šenovská 7:10 Šenovská 7:00 

Zedník Šenovská 7:10 Šenovská; U Jezu 7:00 

Stavební práce Šenovská 7:10 Šenovská; U Jezu 7:00 

 
Vyučování probíhá na uvedených pracovištích naší školy nebo na pracovištích partnerů, 
s nimiž máme uzavřeny smlouvy. Přehled podniků a organizací, se kterými spolupracujeme, 
je na www.tznj.cz. 
Pracoviště U Jezu 7 v Novém Jičíně - Žilině je za podnikem Tonak, vchod z ulice Žilinská, 
autobusová zastávka „zemědělská škola“ směr Frenštát p.R. (tel. 556 706 301, 
skola@tznj.cz).  
Pracoviště Šenovská 574 v Šenově u N. Jičína je za areálem podniku Varroc Lighting Systems 
(býv. Autopal), kolem závodního klubu a vrátnice podniku ulicí dozadu (tel. 556 703 754, 
senov@tznj.cz).  
Pracoviště Jugoslávská 5, Nový Jičín, je nedaleko administrativní budovy podniku Varroc 
Lighting Systems (Autopal). 
Mapu a snímky všech pracovišť školy najdete na www.tznj.cz, stejně jako i přímá telefonní 
čísla a mailové kontakty na většinu pracovníků školy.  
 

http://www.tznj.cz/


 

 
 

Zahájení školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin na pracovišti teoretického 
vyučování vašeho oboru (viz tabulku výše). Na zahájení si žáci přinesou psací potřeby, 
poznámkový sešit (blok) a kvalitní (fabkový) visací zámek na skříňku do šatny. Předpokládané 
ukončení bude na pracovištích odborného výcviku v době od 10.15 do 10.45 hodin. Účast 
rodičů na zahájení nepředpokládáme. Velmi potřebná je však účast jednoho nebo obou 
rodičů (zák. zástupce, zástupců) na společné schůzce v první polovině září, o jejímž termínu 
budete informováni. 
___________________________________________________________________________ 
 
Vybavení pro studium: 
- žáci musí mít pro tělesnou výchovu dvoje tenisky (do tělocvičny a na hřiště), teplákovou 
soupravu,  
- pro více předmětů pak kalkulačku (doporučujeme, aby byla s goniometrickými funkcemi 
cos, sin, tg), kružítko, pravítko s ryskou, další pravítko a úhloměr, 
- kvalitní visací zámek na uzamčení šatnové skříňky, 
- žákům zdarma poskytujeme pracovní oděv a obuv, potřebné pracovní a ochranné 
prostředky, 
- zdarma zapůjčujeme některé učebnice pro výuku. Další učebnice si však musí žáci 
po zahájení studia zakoupit sami (seznam bude zveřejněn na webu www.tznj.cz v části 
„přijímací řízení“, příp. další tituly upřesní učitelé během září). Pro nákup učebnic je potřeba 
počítat zhruba s částkou 500 – 1000 Kč; tyto učebnice budou žákovi sloužit po celou dobu 
studia, 
- určité pracovní nástroje pro osobní potřebu žáků škola obstará v průběhu září a žáci si je 
následně odkoupí. Je třeba počítat s částkou do 500,- Kč. Tyto nástroje a pomůcky budou 
žákům sloužit po celou dobu studia a zůstanou i po absolvování v jejich vlastnictví. Nákup 
pracovních nástrojů zajistí škola hromadně, po dohodě s učitelem si je může žák obstarat i 
sám (nutno dohodnout předem). Jedná se o tyto nástroje: 
 

obor nástroje 

Nástrojař posuvné měřítko 

Opravář zem. strojů posuvné měřítko 

Truhlář sada dlát 

Tesař  

Instalatér posuvné měřítko 

Zedník zednické kladívko, lžíce, naběračka a vodováha 

Stavební práce zednické kladívko, lžíce, naběračka a vodováha 

___________________________________________________________________________ 
 
Budete-li mít zájem o ubytování na domově mládeže, zajistěte si je co nejdříve v Domově 
mládeže v Novém Jičíně na Hoblíkové ulici (tel. 739 028 955 – po 13. hodině), naše škola 
vlastní domov mládeže nemá. Více o domově mládeže je na webu http://www.ouaprs.com/  
___________________________________________________________________________ 
 
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, na třídních schůzkách a na našem facebookovém profilu. 
Základní dokumentem, kterým se řídí vztahy mezi žáky, školou a rodiči, je vedle školského 
zákona a vyhlášek školní řád. Obsahuje mj. pravidla pro omlouvání absence žáka, pravidla 
klasifikace apod. Seznámit se s ním můžete na www.tznj.cz nebo ve škole. 
 

http://www.tznj.cz/
http://www.ouaprs.com/
http://www.tznj.cz/


 

 
 

Informace o prospěchu žáka můžete průběžně sledovat prostřednictvím internetu v systému 
Škola online, přístupové údaje obdržíte na začátku šk. roku a budou platné po celou dobu 
studia. Na požádání informace o prospěchu vypíšeme i do studijního průkazu. 
___________________________________________________________________________ 
 
Informace školní jídelny 
Školní jídelna vaří obědy pro žáky a pro zaměstnance školy. V areálu školy U Jezu je kuchyně 
a jídelna, na pracovišti Šenovská je výdejna s jídelnou. V rozvrhu je na oběd pamatováno 
s přestávkou. 
 
Placení obědů: zpravidla bezhotovostně, z bankovního účtu. Placení probíhá tak, že 
na bankovní účet 7632801/0100 převedete částku podle svého uvážení, tím se vytvoří kredit 
pro objednávání obědů. Do převodního příkazu je nezbytné uvést: variabilní symbol 
(obdržíte jej poštou před koncem šk. roku) a do zprávy pro příjemce i jméno žáka. 
Do výše kreditu pak můžete objednávat obědy. Při skončení studia bude zbylá částka kreditu 
bezhotovostně vrácena na váš účet. 
První platbu realizujte do 25. srpna, další pak průběžně podle potřeby. Prvního dne 
při nástupu do školy žák obdrží čip (za vratnou zálohu 100,-Kč) a ihned si objedná obědy 
pro nejbližší dny. Rovněž dostane přístupové údaje do systému pro správu objednávek 
obědů. 
 
Přihlašování a odhlašování obědů probíhá pomocí čipu na terminálu ve škole nebo 
dálkovým přístupem na http://obedy.tznj.cz/. Cena oběda je 28,-Kč (od září 2022 lze 
očekávat zvýšení podle aktuálních cen potravin). (Cena oběda pro žáky je v zásadě cena 
potravin, režijní náklady hradí podle příslušných předpisů plně škola.) 
Přihlásit (odhlásit) můžete obědy po celý měsíc, ale vždy nejpozději do 13:45 hod. 
předchozího pracovního dne. 

UPOZORNĚNÍ:  v případě nepřítomnosti žáka ve škole je nutno obědy odhlásit, jinak budou 
účtovány za plnou cenu (nyní 120,-Kč) a bude vymáhán rozdíl mezi zaplacenou cenou 
stravenky a plnou cenou oběda (nyní doplatek 92,-Kč, i za neodebrané obědy!). Na oběd za 
sníženou cenu má žák právo jen ve dnech, kdy je ve škole. Za sníženou cenu může být při 
nemoci žáka vydán oběd jen v prvním dnu nemoci (např. do jídlonosiče) (§119 zák. 561/2004 
Sb., § 4 odst. 9 vyhl. 107/2005 Sb.). Výdej obědů do jídlonosiče se provádí na příslušném 
pracovišti v době výdeje (jídlonosič je možné nechat v kuchyni již ráno a vyzvednout v 
poledne). 
___________________________________________________________________________ 
 
Zásilkou vás požádáme o vyplnění dotazníku a jeho vrácení společně s návratkou o velikosti 
pracovního oděvu a obuvi 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. 
 

 

U Jezu 7 tel.:  +420 556 706 301 IČ 00848077 

 

741 01  Nový Jičín skola@tznj.cz DIČ CZ00848077 
 DS:   vksxrrt IZO 600016846 
www.tznj.cz    
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