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Kritéria pro sestavení pořadí v přijímacím řízení na SPŠ ve Volyni 
a vyhlášení přijímacích zkoušek  

(denní forma vzdělávání) 
 
 

 Přijímací řízení se provádí v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a v souladu s platným zněním vyhlášky Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
 

Technické obory:   
 36 – 47 – M / 01 stavebnictví a architektura  

   (Název RVP: 36 – 47 – M / 01 stavebnictví) 
 

   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 
 
 36 – 45 – M / 01 vnitřní prostředí budov  

(Název RVP: 36 – 45 – M / 01 technická zařízení budov)  
 

   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24 
  
 33 – 42 – M / 01 navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím   
                          CNC technologií 

(Název RVP: 33 – 42 – M / 01 nábytkářská a dřevařská výroba)  
 

   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 
 

 Podle zmíněné legislativy ředitel školy rozhodl, že uchazeči budou přijati na 
SPŠ ve Volyni podle získaných bodů: 

 
a) na základě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných  

testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace 
(tzv. „jednotná zkouška“) – 60 % celkového hodnocení;  
 

b) hodnocení prospěchu povinných a volitelných předmětů v 1. pololetí 
devátého ročníku základní školy – 40 % celkového hodnocení. 

  
Vysvětlení k hodnocení prospěchu ze ZŠ: 40 % získá pouze uchazeč, který 

nebyl klasifikován v 1. pololetí deváté třídy základní školy ani z jednoho povinného 
předmětu známkou dobře a hůře. Za každou vyskytnutou trojku se strhávají 
2 procentní body, a je-li trojka z matematiky nebo českého jazyka, pak 4 procentní 
body. Vyskytne-li se na uvedeném vysvědčení z jakéhokoliv povinného předmětu 
hodnocení dostatečně, získává uchazeč za prospěch na základní škole 0 %. 
V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v následujícím 
pořadí - průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy základní školy, známka z matematiky 
a známka z českého jazyka v témže pololetí. 
 

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2023 a v pátek 
14. dubna 2023. V náhradním termínu ve dnech 10. a 11. května 2023.  
 
 
 
 



 
 
Společná ustanovení pro všechny vzdělávací programy: 
  

Podle výše uvedených kritérií se stanoví pořadí uchazečů, které bude 
zveřejněno ve vstupním vestibulu a na webových stránkách školy 
(www.sps.volyne.cz) bezprostředně po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem 
(tj. nejdříve 28. dubna 2023).  

U všech oborů s výjimkou oboru stavebnictví je vyžadována zdravotní 
způsobilost ke vzdělávání, kterou je nutné doložit potvrzením přihlášky od lékaře. 
  
Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina: 

 
Při přijímacím řízení ke vzdělávání se pro školní rok 2023/2024 promíjí na 

žádost přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, 
která je nezbytná pro příslušný obor vzdělávání, se ověří rozhovorem s tím, že 
uchazeč bude současně s pozvánkou k přijímacím zkouškám informován o tématu 
rozhovoru. Současně má právo tento uchazeč na základě žádosti připojené 
k přihlášce konat písemný test z Matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

 
Zvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí: 

 Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí 
vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na 
jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z Českého 
jazyka a literatury. 
 
Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 
Je-li k přihlášce připojeno doporučení školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciálně pedagogického centra), má 
uchazeč prodloužen časový limit pro konání testů v souladu s informacemi uvedenými 
v tomto doporučení. 

 
 
 
 
Ve Volyni 13. ledna 2023      RNDr. Jiří Homolka 
               ředitel školy 


