
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. skupina 2. skupina

ČERMINOVÁ Michaela (SEL) PILAŘ Filip (SEL)

FERBAS Dominik (SEL) PLISKA Martin (SEL)

FERIANC Jiří  (SEL) SEMELKA Jakub (SEL)

HOFRICHTER Michael SCHWEINER Adam (SEL)

HORKÝ Lukáš (SEL) ŠAFÁŘ Přemysl (SEL)

KASTNER Matěj TVRZOVÁ Kristýna (SEL)

MÜLLER Matyáš( SEL) VOJTOVÁ Nikola

NAHODIL Antonín SKUHROVEC Svatopluk (SEL)

5. Při konzultačních hodinách je povinnost nosit roušku, jestliže vyučující s ohledem na charakter výuky nerozhodne jinak.

1. skupina se o přestávkách a před zahájením výuky bude zdržovat v učebně č. 006

Rozpis konzultací k maturitním zkouškám 20192020 pro třídu TM4 dne 22.5. 2020

1.  Vstup do budovy pouze hlavním vchodem. Vstup a pohyb v budově je povolen pouze s ochrannou rouškou, ochranným krytem nebo šálou, které zakrývají nos a ústa.

2. Konzultace probíhají pouze v uvedených učebnách. 

3. Při vstupu do budovy žák předá přítomné odpovědné osobě vyplněné čestné prohlášení. Možnost stažení a vytištění z www.spscv.cz.

4. Každý žák bude mít na den připraveny dvě roušky a igelitový sáček, do kterého odloží použitou roušku.

1. a 2. skupina (SEL)

6. Účast na konzultačních hodinách je dobrovolná. 

Předmět Učebna Vyučující
8:00 - 9:30 9:45 - 11:30 11 :45  - 13:15

Silnoproudá elektrotechnika U 004 Ing. Reisig, xxxxxx xxxxx

xxxxx

Ekonomika cvičení/Ekonomika U 002 Ing. Rosecká 1. skupina 2. skupina xxxxx

Elektrotechnická měření LAB 1 Ing. Reisig, 2. skupina 1. skupina

V ROZPISU KONZULTAČNÍCH HODIN MOHOU NASTAT ZMĚNY!!!

2. skupina se o přestávkách a před zahájením výuky bude zdržovat v učebně č. 008



5. Při konzultačních hodinách je povinnost nosit roušku, jestliže vyučující s ohledem na charakter výuky nerozhodne jinak.

1.  Vstup do budovy pouze hlavním vchodem. Vstup a pohyb v budově je povolen pouze s ochrannou rouškou, ochranným krytem nebo šálou, které zakrývají nos a ústa.

2. Konzultace probíhají pouze v uvedených učebnách. 

3. Při vstupu do budovy žák předá přítomné odpovědné osobě vyplněné čestné prohlášení. Možnost stažení a vytištění z www.spscv.cz.

4. Každý žák bude mít na den připraveny dvě roušky a igelitový sáček, do kterého odloží použitou roušku.

6. Účast na konzultačních hodinách je dobrovolná. 


