PÁR OTÁZEK NA ÚVOD
1. Chceš mít maturitu?
2. Zajímá tě příroda kolem nás a baví tě ve škole přírodopis?
3. Chceš se aktivně podílet na ochraně přírody a netrávit
školní dny jen v lavicích?
Pokud ANO, máme pro Tebe JEDINEČNÝ obor v České Lípě i
Libereckém kraji

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Co nabízíme?
- moderní areál školy
- nové a nově vybavené
učebny
- mírnější nároky na
technické předměty
- předměty, které se jinde
neučí: toxikologie, ekologie,
ochrana životního prostředí,
nauka o počasí a další
- časté odborné exkurze do
přírody, průmyslových a
zemědělských provozů
- výuku 2 světových jazyků

Náš cíl!!!
Připravit Tě pro budoucí
povolání, kdy se můžeš stát:
státním zaměstnancem
(obecní a městské úřady),
zaměstnancem v oblasti
ochrany přírody, odpadovým
či ekologickým hospodářem
jakéhokoli podniku,
pracovníkem v zemědělství,
laborantem, ochráncem
přírody, odborným poradcem
či pracovníkem v muzeích.
Připravit Tě pro studium na
VŠ.
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