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český jazyk dvo kri dvo dvo dvo dvo kri dvo mik mik mik mik mik hve hve hve hve hve hve Ing. Jiří Bidlo bid

anglický jazyk           šva šva šva, raj raj raj raj raj raj šva drt šva šva jan jan jan jan jan jan jan Ing. Stanislav Bureš bur

německý jazyk ver ver Mgr. Marek Drtil drt

dějepis mik dvo drt dvo mik drt drt drt Mgr. Karel Dvořák dvo

zákl. společenských věd mik drt drt drt drt 0 mik drt drt mik drt drt drt drt drt Mgr. Lucie Hocelíková hoc

fyzika zud kra kra kra kra kra kra zud zud pic zud pic pic Karel Honsig hon

biologie                             hoc hoc Mgr. Ivana Hvězdová hve

základy ekologie sva mik mik mik mik Ing. Jiří Kraus kra

matematika            vej ver ver sed ver ver sed sed vej kra kra zud ver sed vej sed zud vej vej vej Ing. Hana Krausová krs

tělesná výchova kož/sed švej/kož kož/sed švej/kož švej kož kož kož kož kož kož švej švej sed kož kož kož kož kož Ing. Michal Kožešník kož

IKT                               mudr mudr Kož vej vej kož zud mudr mudr mudr mudr Mgr. Helena Kripnerová kri

chemická informatika šej Bc. Zdeněk Lochovský loch

ekonomika       sed ver zud 0 zud kož ver zud zud zud Ing. Lenka Melezínková mel

chemie sej sva hoc bid hoc hoc šej šej Bc. Jitka Mikulová Urbánková mik

analytická chemie hoc hoc mel Ing. Michaela Mudrochová mudr

CLC bid, sej bid, sej Zdeněk Picek pic

ALC bid, mel bid, mel bid Pavel Podlena pod

toxikologie                             mel mel Mgr. Dita Rajdlová raj

automatizace kra kra bur bur kra ven Ing. Martina Sedláková sed

zákl. elektrotechniky kra ven bur pic pic pic Ing. Petra Šejstalová šej

ZEL cv. ven ven Ing. Kateřina Špačková špa

technická příprava sva mel Mgr. Lea Švábová šva

chemická technologie hoc hoc hoc Mgr. Eliška Vejmelková vej

chemická technika mel Stanislav Ventura ven

 právo drt drt Ing. Kateřina Vernerová ver

kriminalistika huš huš Ing. Jana Zudová Falterová zud

forenzní chemie mel mel Bc. Tomáš Žielinský žie

petrochemie bid Externisté

zpracování odpadu šej Michal Helgert hel

technologie potravin mel sej Mgr. Jaroslava Hušpauerová huš

číslicová technika bur bur Jan Mareš, DiS mar

materiály a technologie      kra kra Michal Mudroch mdr

elektronika bur ven bur ven ven Pavel Mráček mra

kontrukční úlohy bur, loch Vojtěch Šebek šeb

elektrotechnická měření pod pod pod pod pod Bohumil Šrotýř šro

technická dokumentace       pic pic kra Mgr. Jiří Švejda švej

ASŘ bur bur Jakub Toth tot

Odborný výcvik ven, pic ven, šro pic, šro krs

počítačové systémy loch loch

elektrotechnická zařízení ven ven

databázové aplikace šeb šeb žie

grafika a web žie žie žie

počítačová grafika mudr ma

objektové programování hel loch loch

odborná příprava          ma, pic ma hon hon mdr mddr hon

základy somatologie hoc krs

základy komunikace

klinická propedeutika krs krs

všeob. ošetř. péče krs krs

základy psychologie raj krs

hardware hon hel hon hon

operační systémy           mudr mudr pav hon pav pav

ALP vác hel hel loch

DTP aplikace

robotika tot tot tot

TPVP loch

virtuální realita hel hon mudr

základy webu ma ma

aplikační software ma ma

počítačové sítě                         hon hon žie žie


