
Vyšší odborná škola a St řední pr ůmyslová škola Volyn ě  
Resslova 440, 387 01 Volyně 

součást: Střední pr ůmyslová škola 
 
 

 
 

Termíny ústních zkoušek spole čné části a termíny povinných 
zkoušek profilové části 

 
 

 V souladu s platným zněním vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou stanovuji termíny 
ústních zkoušek společné části a termíny povinných zkoušek profilové části pro 
jednotlivé obory v jarním zkušebním období: 
 
 
Obor: 82 – 41 – M / 01 Design interiéru  

Ústní zkouška z českého jazyka literatury:  20. až 23. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z cizího jazyka:    20. až 23. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z d ějin um ění:    20. až 23. kv ěten 2019 
Maturitní práce a její obhajoba z ateliéru  
designu:       20. až 23. kv ěten 2019 
Maturitní práce a její obhajoba z konstrukcí  
Interiérových prvk ů:    20. až 23. květen 2019 

 
Obor: 36 – 47 – M / 01 Stavebnictví  (zaměření: Pozemní stavitelství a architektura;  
              Pozemní stavitelství) 

Ústní zkouška z českého jazyka literatury:  27. až 28. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z cizího jazyka:    27. až 28. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z pozemního stavitelství:  27. až 28.  květen 2019 
Ústní zkouška ze stavebních konstrukcí:  27. až 28.  květen 2019 
Maturitní práce a její obhajoba:   27. až 28. kv ěten 2019 

 
Obor: 36 – 45 – M / 01 Vnit řní prost ředí budov 

Ústní zkouška z českého jazyka literatury:  29. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z cizího jazyka:    29. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z vytáp ění a větrání:   29. kv ěten 2019 
Ústní zkouška ze zdravotní techniky:  29. kv ěten 2019 
Maturitní práce a její obhajoba:   29. kv ěten 2019 

 
Obor: 33 – 42 – M / 01 Interiérová tvorba, navrhová ní nábytku a d řevěné  
                                      konstrukce  (zaměření: Interiérová tvorba a navrhování 
         nábytku; Dřevěné konstrukce)  
    Ústní zkouška z českého jazyka literatury:  29. až 31. kv ěten 2019 

Ústní zkouška z cizího jazyka:    29. až 31. kv ěten 2019 
Ústní zkouška z pozemního stavitelství:  29. až 31.  květen 2019 
Ústní zkouška ze stavebních konstrukcí:  29. až 31.  květen 2019 
Maturitní práce a její obhajoba:   29. až 31. kv ěten 2019 

 
 
 

  
 
 
 

Ve Volyni 15. března 2019      RNDr. Jiří Homolka 
               ředitel školy 


