Dost důvodů, proč získat maturitu na naší
škole:
1.

Ze široké nabídky si vybereš obor podle svého zájmu a po maturitě můžeš
pokračovat ve studiu na vysoké škole.

2.

Jsme fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc
a spolupracujeme i s Mendelovou univerzitou v Brně. Při zajišťování praxe
škola spolupracuje s více jak padesáti firmami. Naši žáci vědí, jak vypadá
provoz ve firmách i studium na vysoké škole.

3.

Absolventi se dobře uplatní, studují na vysokých školách, najdou práci
nebo sami podnikají. Naše absolventy najdeš všude – ve firmách
průmyslových, zemědělských, obchodních, v bankách, v médiích...

4.

Škola za dobu své existence má tisíce absolventů, i ty se staneš jedním
z nich. Škola vzdělává chlapce a děvčata již od roku 1867, je tedy starší než
Národní divadlo či Velká pardubická. V roce 2017 oslavila výročí 150 let!

5.

Jsi žákem základní školy? Nabízíme ti tři maturitní obory – a každý
s jiným zaměřením.

6.

Už máš výuční list? Nabízíme ti maturitní nástavbu – v denním nebo
dálkovém studiu. Na oboru vyučení přitom nezáleží.

7.

V oboru Agropodnikání budeš mít zdarma autoškolu pro traktor a osobní
auto.
V prvním ročníku můžeš získat za svou dobrou práci ve škole finanční
odměny až 5 000 Kč za rok. Škola ročně rozdělí 150 tisíc korun.
V preferovaném oboru Mechanik strojů a zařízení se od r. 2017 vyplácí
krajské stipendium, které činí až 11 000 Kč v každém ročníku.
Za dobrý prospěch nebo třeba za sportovní výkon – finanční odměny
získávají i žáci dalších ročníků.

8.

9.

Každoročně řada našich žáků dokazuje v odborných nebo sportovních
soutěžích, že něco umí. I ty můžeš reprezentovat školu na regionální i
na národní úrovni.
Naši reprezentanti jsou úspěšní – např. v mezinárodní soutěži Interliga, ve
Středoškolské odborné činnosti, ve sportovních soutěžích.

10. Naši učitelé mají skutečný zájem předat žákům své znalosti a dovednosti.
I proto absolventi svou bývalou školu dobře hodnotí.
Málo dobrých důvodů, proč se přihlásit na Střední školu technickou a
zemědělskou do Nového Jičína? Tady jich máš mnohem víc.

Zemědělství, strojírenství, ekonomika –
dobré obory pro život!

