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Ředitelství a pracoviště U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín, 
tel.: 556 706 301, skola@tznj.cz

Pracoviště Šenovská, tel.:  556 703 754, senov@tznj.cz

8 - 12

čtvrtek 20. ledna 2022 11 - 17

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 3. prosince 2021 11 - 17

sobota 4. prosince 2021

Rádi Vás provedeme našimi pracovišti i jindy.
Domluvte si individuální termín.

U Jezu  7, Nový Jičín
(ředitelství školy) 

obory 

Agropodnikání, 

Ekologie a životní prostředí, 

Mechanik strojů a zařízení, 

Opravář  zemědělských strojů  a 

nástavbové studium. 

Šenovská  574, Šenov u Nového Jičína
(za areálem podniku Varroc Lighting Systems) 

obory 

Mechanik strojů a zařízení,  

Strojní mechanik, 

Nástrojař, 

Obráběč kovů, 

Truhlář,   Tesař, 

Instalatér,   Zedník,   Stavební práce. 



čtyři roky studia    o    řidičská oprávnění   o   praxe ve firmách  o   motivační odměny

AGROPODNIKÁNÍ 41-41-M/01

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  (Ekologie a biologie) 16-01-M/01

čtyři roky studia    o    krajské stipendium   o   praxe ve firmách  o   preferován zaměstnavateli

denní nebo dálková forma   o    dva nebo tři roky studia    o    motivační odměny   

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 23-44-L/01

PODNIKÁNÍ (nástavbové studium) 64-41-L/51

čtyři roky studia    o    příprava na vysokou školu   o   motivační odměny

OBORY STUDIA S MATURITOU

www.tznj.cz

Zemědělství je kombinací tradice, svobody a moderních postupů:
- v tomto povolání může člověk sám rozhodovat o své práci,
- pestrá a různorodá práce: můžeš pěstovat zeleninu, lány obilí nebo chovat zvířata
od drůbeže až po mohutné býky,
- technika o síle stovek koní je plná nejmodernějších řídících systémů,
- málokterá práce ti dá takové uspokojení z dobré úrody, z čerstvě narozeného telátka…

Biologie je nejperspektivnější obor budoucnosti:
- biologická léčba, genetika a molekulární biologie v zájmu zdraví lidí a ochrany přírody,
- studium podobné gymnaziálnímu, ale s větším podílem hodin přírodovědných předmětů,
- příprava na studium vysoké školy přírodovědného zaměření,
- zařazena i ekologie, ochrana krajiny,
- terénní cvičení, laboratorní analýzy a pozorování, akce na vysokých školách,
- naše škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Strojírenský obor s maturitou je výborná volba:
- velké možnosti uplatnění v našem průmyslovém kraji,
- během studia je pětina času věnována praktické výuce v dílnách,
- dobrý základ pro zvládnutí moderních technologií, vč. CNC strojů,
- studium je podpořeno štědrým krajským stipendiem,
- možnost pokračování ve studiu na vysoké škole technického zaměření.

Doplnit výuční list maturitou je výborná volba:
- nabízíme nástavbové studium k jakémukoli tříletému učebnímu oboru,
- dva roky v denní formě, 
- tři roky v dálkové formě (1 den za dva týdny),
- zaměřeno na ekonomiku a podnikání - založení živnosti, účetnictví, marketing a management.



tři roky studia    o    motivační odměny   o   praxe ve firmách  o   preferován zaměstnavateli

tři roky studia    o    motivační odměny   o   praxe ve firmách  o   svářečská a řidičská oprávnění

tři roky studia    o    svářečský průkaz   o   praxe ve firmách  o   motivační odměny

tři roky studia    o    praxe ve firmách   o   krajské stipendium   o   preferován zaměstnavateli

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01

NÁSTROJAŘ 23-52-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01

STROJNÍ MECHANIK (zámečník) 23-51-H/01

Absolventi tříletých 
učebních oborů mohou 
pokračovat v nástavbovém 
studiu na naší škole a získat 
maturitní vysvědčení.

STROJÍRENSKÉ UČEBNÍ OBORY

Nástroje pro průmyslovou výrobu jsou zejména lisovací formy a přípravky:
- jejich pomocí se vyrábí třeba části karosérie auta nebo plastové výrobky,
- práce nástrojaře je různorodá, nejedná se o sériovou výrobu,
- po dobrých nástrojařích je na trhu práce velká poprávka,
- studium je podpořeno štědrým krajským stipendiem.

Při obrábění na soustruhu či frézce vzniká z kusu materiálu precizně tvarovaný výrobek:
- úkolem obráběče je nastavení stroje, práce je vhodná pro muže i ženy,
- při spojení stroje s počítačem jde o zcela automatizovanou práci, při CNC obrábění člověk 
vlastně jen upíná materiál a kontroluje chod stroje,
- pokud si absolvent po vyučení nástavbovým studiem doplní kvalifikaci maturitou, může
na pracovišti vést tým spolupracovníků.

Tento obor studia je více o strojírenství než o zemědělství:
- budeš umět udělat servis motoru, opravit jakoukoli další část traktoru nebo stroje,
- získáš tři řidičské průkazy (auto, traktor, nákladní auto), svářečské oprávnění,
- naučíš se základy obrábění na soustruhu a základy kovářství,
- univerzální obor s dobrým uplatněním všude v opravárenství a ve strojírenství.

Zámečník původně hlavně vyráběl a opravoval zámky:
- náš obor je zaměřen především na strojní součásti, proto se moderněji používá spíše název 
strojní mechanik,
- po vyučení můžeš pracovat prakticky kdekoli jako mechanik, údržbář nebo montér,
- práci ti může nabídnout jakákoli firma či organizace se strojním vybavením 
od průmyslových podniků po zemědělství nebo zpracování potravin.



tři roky studia  o   motivační odměny    o    praxe ve firmách

tři roky studia    o    motivační odměny   o   praxe ve firmách  

tři nebo dva roky studia    o    krajské stipendium nebo motivační odměny   o   praxe ve firmách 

ZEDNÍK
STAVEBNÍ PRÁCE

36-67-H/01

36-67-E/02

TESAŘ 36-64-H/01

INSTALATÉR 36-52-H/01

TRUHLÁŘ 33-56-H/01

tři roky studia    o    praxe ve firmách   o   krajské stipendium   

Absolventi tříletých 
učebních oborů mohou 
pokračovat v nástavbovém 
studiu na naší škole a získat 
maturitní vysvědčení.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ  A STAVEBNÍ UČEBNÍ OBORY

Lidé vnímají instalatéra jako odborníka „přes trubky“. Pořád to platí, jenže domovní rozvody jsou 
stále složitější:
- často už je řídí systémy komunikující např. přes WiFi, více domů je vybaveno klimatizacemi a 
inteligentními větracími systémy,
- instalatér je nyní specialistou, který nám pomocí špičkové techniky zajišťuje pohodlné bydlení,
- můžeš pracovat pro stavební firmu, ale také můžeš mít vlastní živnostenské podnikání.

Každý stavebník může říci, že jeho práce přetrvává minimálně po dlouhá desetiletí, někdy i po 
staletí. Profese zedníka patří k těm povoláním, za nimiž je vidět výsledek práce:
- můžeš stavět rodinné domy, velké stavby, renovovat historické budovy. Můžeš zdít hrubou stavbu, 
můžeš být specialistou na obklady a dlažby či na jiné součásti objektů,
- můžeš pracovat ve stavební firmě nebo můžeš být živnostníkem.
Obor Stavební práce je trochu jednodušší, jen dvouletý:
- je především určen žákům, kteří absolvovali ZŠ v nižším než devátém ročníku.

Dřevo je krásný materiál a lidé jej opět začínají oceňovat:
- práci s tímto příjemným a vonícím materiálem usnadňuje mnoho strojů a elektrické nářadí,
- tesaři často staví celé rodinné domy,
- jindy zhotovují konstrukce střech a menší stavby, jako pergoly, altány, přístřešky,
- můžeš pracovat pro stavební firmu, ale také můžeš mít vlastní živnostenské podnikání,
- studium je podpořeno štědrým krajským stipendiem.

Základem je ruční práce s vonícím dřevem, právě na ní vynikne truhlářská dovednost:
- řemeslníkům pomáhají různá elektrická nářadí a stroje, včetně CNC strojů,
- kromě dřeva se používá řada jiných materiálů, doplňků a nábytkových kování,
- mnoho lidí dnes dává přednost originálnímu nábytku na míru před sériově vyráběným,
- můžeš pracovat ve větší výrobní dílně nebo si založit vlastní živnost.



NABÍZÍME VÍC, NEŽ JEN CHODIT DO ŠKOLY

Obory s maturitou i s výučním listem,
nástavbové maturitní studium po vyučení
(denní nebo dálková forma).

Zemědělství, ekologie a biologie, strojírenství, 
stavebnictví, zpracování dřeva, ekonomika.

Na vysokou školu i do praxe.

Nechceme zůstat pozadu

Stále modernizujeme laboratoře, odborné 
učebny, dílny, strojní vybavení...

Povzbuzujeme k lepší práci

Vyplácíme krajská stipendia, motivační 
odměny. 
Až jedenáct tisíc korun ročně.

Víc než jen maturita nebo výuční list

Řidičská a svářečská oprávnění jsou
v některých oborech součástí výuky a tedy

zdarma.

Ani maturantům nesmí chybět
pohled do praxe

Podle oboru studia praxe v podnicích a 
organizacích, terénní cvičení, dílenská praxe, 
kurzy a exkurze.

Zaměstnavatelé - naši partneři

Kromě praktické výuky v našich dílnách 
vysíláme studenty i k zaměstnavatelům,
spolupracujeme s několika desítkami firem v 
našem regionu.

Mezi nejlepšími v ČR

Potvrzují to výsledky odborných soutěží všech 
našich oborů, naši žáci jsou často
v první desítce nejlepších v ČR.Truhláři:

vicemistr ČR 2019,     mistr ČR 2018


