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1 Kmenové učebny, vč. speciální a venkovní ano

2 Jazykové učebny ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

3 Komplex IT učeben ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano

4 Komplex přírodovědných učeben ne ano ne ne ne ano ano ano ne ne

5 Komplex chemických učeben ne ne ne ne ne ano ano ano ne ne

6 Komplex grafických učeben ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne

7 Komplex výtvarných učeben ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano

8 Komplex odborných učeben oděvního designu ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

9 Komplex odborných učeben fotografů ano ano ano ano ano ne ne ne ne ne

10 Komplex odborných učeben keramiků ano ne ne ano ano ne ne ne ano ne

11 Komplex odborných učeben sklářů ne ne ne ne ano ne ne ne ne ano

12 Tělovýchovný komplex ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano

13 Aula ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

* není údaj dle MŠMT
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Aplikovaná chemie
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