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

 

  
 Přijímací řízení se provádí v souladu s § 59 a § 62 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. 
 
 

Umělecký obor: 
   82 – 41 – M / 11 design interiérů  

   (Název RVP: 82 – 41 – M / 11 design interiérů) 
 
 

 Podle zmíněné vyhlášky ředitel školy rozhodl, že uchazeči, kteří úspěšně 
složí talentovou zkoušku a nebyli ve druhém pololetí osmého ročníku základní 
školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dostatečný, budou 
přijati na SPŠ ve Volyni v pořadí podle získaných bodů až do naplnění celkové 
kapacity prvního ročníku oboru. Uchazeči, kteří nesplní kritérium o hodnocení ve 
druhém pololetí osmého ročníku uvedené v předchozí větě, mohou být přijati při 
úspěšném splnění talentové zkoušky až na základě přijímací zkoušky z předmětu 
matematika. 
 
 Při přijímacím řízení je možno získat maximálně 120 bodů, z toho: 
 

a) 20 bodů za prospěch na základní škole 
b) 20 bodů za předložené domácí práce 
c) 30 bodů za kresbu zátiší 
d) 30 bodů za malbu kompozice pro ověření barvocitu 
e) 20 bodů za přijímací pohovor nad testem z matematiky  

 
Vysvětlení k bodům ze ZŠ: 20 bodů získá pouze uchazeč, který nebyl klasifikován 

ve 2. pololetí osmé třídy základní školy ani z jednoho povinného předmětu známkou 
dobře a hůře. Za každou vyskytnutou trojku se strhává 1 bod, a je-li trojka 
z matematiky, pak 2 body. Vyskytne-li se na uvedeném vysvědčení z jakéhokoliv 
povinného předmětu hodnocení dostatečně, získává uchazeč za prospěch na 
základní škole 0 bodů. Všichni uchazeči, kteří nebyli ve druhém pololetí osmého 
ročníku základní školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou 
dostatečný, získávají 20 bodů za přijímací pohovor nad testem z matematiky 
automaticky. 
 
 Talentové zkoušky v prvním termínu se budou konat ve středu 4. ledna 2023 
a ve čtvrtek 5. ledna 2023. Případná přijímací zkouška z matematiky se uskuteční 
vždy v  den, kdy bude uchazeč konat talentovou zkoušku. 
 
 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 
 
 
 



 
 
 
 Společná ustanovení 
 
 Podle § 62 odst. 3 školského zákona budou uchazečům sděleny výsledky 
talentové zkoušky bezprostředně po jejím skončení (tj. 5. ledna 2023). Následně se 
podle § 62 odst. 5 školského zákona a ve shodě s výše uvedenými kritérii stanoví 
pořadí uchazečů, které bude zveřejněno ve vstupním vestibulu a na webových 
stránkách školy (www.sps.volyne.cz) dne 5. února 2023. Téhož dne bude vydáno 
rozhodnutí o přijetí. Minimální počet bodů pro přijetí bude stanoven s ohledem na 
optimální a ekonomickou naplněnost tříd. 
 

U oboru design interiéru není vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti 
lékařem na přihlášce. 
 
Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina: 

 
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.  
 
 
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 3. ledna 2023      RNDr. Jiří Homolka 
               ředitel školy 


