čtyřleté studium s maturitou – EBI

Vážení rodiče, milá studentko či studente !
Těší nás Váš zájem o Střední školu přírodovědnou a zemědělskou v Novém Jičíně a
blahopřejeme Vám k přijetí k dennímu studiu oboru Ekologie a biologie. Rádi bychom Vám sdělili
různé potřebné informace o naší škole a studiu.
Obor studia: hlavními předměty jsou předměty biologické a ekologické, včetně výuky
praktické. Bližší informace a učební plán jsou na www.zemskolanj.cz
Výuka začíná obvykle v 8.05 hodin, někdy v 7.15 hod., končí nejpozději v 15.50 hod.
(Poslední dopolední hodina končí 13.20, první odpolední 15.00).
Vybavení - každý student tohoto oboru naší školy musí mít následující vybavení: pro praxi
vhodné oblečení do terénu, pro laboratorní cvičení plášť s dlouhými rukávy, pro tělesnou výchovu
dvoje tenisky (do tělocvičny a na hřiště), teplákovou soupravu, pro více předmětů pak kalkulačku
(doporučujeme, aby byla s goniometrickými funkcemi cos a sin), kvalitní visací zámek na uzamčení
šatnové skříňky (netýká se některých děvčat, kterým budou přiděleny šatnové skříňky s pevným
zámkem).
Víme, že je to finančně náročná výbava, ale při šetrném zacházení bude sloužit po celou dobu
studia. Doporučujeme věci trvanlivě a přiměřeně viditelně označit jménem.
Obědy pro studenty stojí 22,00 Kč. (V zásadě je to cena potravin, režijní náklady hradí podle
příslušných předpisů plně škola.)
Budete-li mít zájem o ubytování na domově mládeže, zajistěte si je co nejdříve. Může být v
Domově mládeže na Hoblíkově ulici (tel. 556 708 353 – po 13. hodině). Kapacita DM je omezená,
další možnost je na DM v Kopřivnici (tel. 556 821 357). Můžete se informovat i na domově mládeže
na ulici K Nemocnici (Nový Jičín, tel. 556 414 760), zpravidla ale ubytovávají jen dívky a mají dosti
obsazenou kapacitu.
Ostatní a podrobnější informace Vám na požádání sdělíme, dozvíte se je rovněž z našeho
webu www.zemskolanj.cz a na třídních schůzkách.
Pro studenty nastupujícího prvního ročníku pořádáme seznamovací akci, která se bude konat
v první polovině září v areálu školy. Bude to setkání plné zajímavých aktivit, her a besed. Žáci se
seznámí se nejen mezi sebou, ale poznají i areál školy a své budoucí učitele (především třídní).
Přejeme Vám úspěšné, efektivní a příjemné studium.
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