EKOLOGIE
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Zájmové a záchranné
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Čtyřletý obor v denní i dálkové formě ukončený maturitní zkouškou je určen pro absolventy
9. ročníků základní škol, kteří mají zájem o studium přírodních věd, zájem kvalitně se připravit
pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách a současně komplexně rozvíjet
svoji osobnost.
Studium je určeno žákům, kteří chtějí objevovat souvislosti přírodních věd a zajímají
se o komplexní problematiku životního prostředí.
Naučíme Vás:
>> poznávat rostlinné a živočišné druhy a mapovat ekosystémy
>> provádět konkrétní činnosti v ochraně životního prostředí a krajiny
>> monitorovat a kontrolovat stav životního prostředí
>> poskytovat základní poradenství v oblasti životního prostředí a vypracovávat odborné studie
>> základy chovu zájmových živočichů
>> kontrolovat kvalitu všech složek životního prostředí
Absolventi oboru ekologie:
>> získají odborné znalosti potřebné pro studium VŠ a VOŠ na vysoké úrovni
>> získají vysokou úroveň praktických dovedností zajišťující výborné uplatnění na trhu práce
>> získají certifikáty na odborné činnosti týkající se životního prostředí
Profilové předměty:
>> ekologie
>> ochrana životního
prostředí
>> praxe a monitoring
>> obecná biologie
>> botanika
>> zoologie
>> geologie
>> meteorologie
>> hydrologie

>> odpadové hospodářství
>> průmyslová výroba
>> zemědělství
>> lesnictví
>> etologie a zájmové
chovy
>> veterinářství
a záchranné chovy
>> právní ochrana
zvířat

CIŠ Plzeň Vám dále nabízí:
>> bezplatné studium všech oborů v denní formě
>> rodinnou atmosféru malé školy
>> osobní přístup učitelů a partnerskou spolupráci s rodiči
>> příležitost rozvíjet svou osobnost, prostor pro duchovní
růst
>> kvalitní výuku vycházející z nejlepších tradic církevního
školství v kombinaci s moderními přístupy ke vzdělávání
>> propracovaný systém odborných exkurzí a praxí u
zaměstnavatelů
>> atesty na praktické činnosti
>> pestrou mimoškolní činnost a vlastní akvateru
>> outdoorové a poznávací zájezdy po ČR i do zahraničí

Přijďte se podívat. Termíny dnů otevřených dveří a akcí pro veřejnost najdete
na webových stránkách školy.
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