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Milí žáci!
Střední průmyslová škola ve Volyni pořádá pro uchazeče o studium i jejich rodiče ve dnech 21. října 2022 od 8.00 do 18.00 
hodin, 2. listopadu 2022 od 8.00 do 18.00 hodin, 25. listopadu 2022 od 8.00 do 18.00 hodin a 10. února 2023 od 8.00 
do 18.00 hodin dny otevřených dveří. Během této akce se můžete seznámit nejen s prostorovými a materiálně-technickými podmínkami 
školy, ale i s organizací a průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. V rámci dnů otevřených dveří 
si bude možné vyzkoušet část talentové zkoušky na umělecký obor design interiéru "nanečisto". Současně bude možné 
anonymně absolvovat "Porovnávací test z matematiky" a "Porovnávací test z českého jazyka a literatury". Zmíněné 
anonymní testy z matematiky a českého jazyka a literatury se budou konat v níže uvedených termínech v hlavní budově 
školy: 

pátek 21. října 2022

Testů se mohou nezávazně zúčastnit všichni žáci vyšších ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu na technické 
škole. Uchazeči si přinesou psací a rýsovací potřeby, jednoduchý kalkulátor a matematicko-fyzikální tabulky. 
Při této příležitosti budou otevřeny odborné učebny, laboratoře, učebny výpočetní techniky, tělocvičny, areál školních 
dílen a uchazeči budou mít možnost seznámit se s prostředím stavební a nábytkářské průmyslové školy.
Bezprostředně po skončení testů bude v  jednotlivých učebnách provedena oprava a  rozbor s  názorným výkladem 
správného řešení jednotlivých příkladů.

Přijímací řízení na technické obory Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií
Vnitřní prostředí budov
Stavebnictví a architektura 

Zájemci o studium podají přihlášky do 1. března 2023. Uchazeči budou skládat přijímací zkoušku na základě centrálně 
zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (tzv. 
"jednotná zkouška"). Zvýhodněni budou uchazeči, kteří nebyli v prvním pololetí devátého ročníku hodnoceni z žádného 
povinného předmětu známkou dobrý nebo dostatečný. Termíny pro obě kola přijímacího řízení budou upřesněny 
MŠMT. 

Přijímací řízení na umělecký obor Design interiéru
Zájemci o studium podají přihlášky do 30. listopadu 2022. 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. Termíny pro první kolo 
přijímacího řízení jsou stanoveny na středu 4. ledna 2023 a čtvrtek 5. ledna 2023.

Těšíme se na setkání s vámi.

RNDr. Jiří Homolka
ředitel školy

10.00 a 15:00 hodin 

středa 2. listopadu 2022  10.00 a 15:00 hodin 
10.00 a 15:00 hodin pátek 25. listopadu 2022 

pátek 10. února 2023    10.00 a 15:00 hodin 




