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VOŠ a SPŠ VOLYNĚ – VZDĚLÁNÍ, KTERÉ SE VYPLATÍ
„Stavárna“ ve Volyni vždy patřila k „rodinnému stříbru“ čes-

koslovenského, později českého středního odborného školství. 
Své pověsti se snaží dostát i v současnosti, aby mohla zaru-
čit svým žákům tak kvalitní vzdělání ve zvoleném oboru, aby 
pro ně nebylo obtížné buď pokračovat ve studiu, nebo se stát 
profesionálem uplatnitelným ve firemním prostředí hned po 
absolvování školy.

Jak toho dociluje? 
1. Výjimečné materiální zázemí. Může nabídnout „vý-

robní halu“ s CnC technologií Hundegger pro dřevozpracující 
průmysl, školní dílny, jejichž vybavení (CnC pětiosé obráběcí 
centrum, širokopásová bruska, gravírovací a řezací laser) ško-
le závidí i profesionálové z malých a středních firem. Moderní 
technologie ale pracují na základě dat, proto se studenti školy 
učí ovládat potřebné počítačové programy – AUTOCAD 3D, 
ArCHICAD, CADkOn, PrOTeCH, SeMA, CIneMA 4D a COrreL.

Pro příklad: Většina maturantů se zaměřením na dřevěné 
konstrukce v minulém školním roce pro realizaci praktické 
části maturitní zkoušky využila CnC centrum. Od návrhu, přes 
výkresovou dokumentaci až po samotnou výrobu vedla cesta 
k obhajobě přímo ve výrobní hale. A co bylo vytvořeno? Altány, 
myslivecký posed, ochoz bazénu, zahradní nábytek.

2. Úzká vazba na praxi. Tu zajišťují přednášky odborníků 
a zástupců firem na půdě školy, odborné exkurze a návštěvy 
veletrhů. V loňském školním roce například do rakouského 
Hagenbergu a Linze za nízkoenergetickými stavbami, do čes-
kobudějovického koh-i-nooru, do Centra stavebního dědictví 
v Plasích, do Lobendavy za firmou BeA, do Českého krumlova, 
Prahy za výstavami a architekturou, na FOr ArCH, DeSIGn-
BLOk, FOr PASIV, do španělské Valencie.  V letošním roce pak 
na studenty čeká desetidenní zahraniční exkurze do Itálie. 

nadstandardní možností kontaktu s praxí jsou pak dva 
mezinárodní odborné semináře pořádané školou – Interiéry 
a Dřevostavby. nejenže se přednáší o nejnovějších trendech 
a technologiích, ale je zde možné navázat kontakty se zástupci 
firem, dokonce získat i práci.

Velkým úspěchem školy pak byla přednáška Ivety Tesařové, 

absolventky design interiéru a úspěšné studentky architektury 
na ČVUT, na semináři Interiéry.

3. Práce pedagogů a vedení školy. kvalita pedagogic-
kého sboru se projevuje úspěšností u maturitních zkoušek, 
v loňském školním roce činila 92%, a také úspěchy v oboro-
vých soutěžích. Mezi ty poslední patří 2. místo Dory kolářové, 
studentky oboru design interiéru, za návrh obalu pro sportov-
ní obuv v soutěži Studentský design 2018 v kategorii Produk-

tový design, dále 1. místo Václava Šmíra v celostátním kole 
o nejlepší studentský projekt rodinného nebo bytového domu 
s využitím systému ytong, 3. místo Andrey Bočánkové v celo-
státním kole za projekt občanské stavby v Soutěži o nejlepší 
projekt vyhlašované firmou Wienerberger a 3. místo v soutěži 
Hala roku junior pro natálii Fulínovou, Ondřeje Brabce a Lu-
káše Hozmana.

Dalším velkým bonusem studia ve Volyni je možnost po-
kračovat na vyšší odborné škole a současně se připravovat 
v bakalářském programu Technické univerzity Zvolen, takže 
je možné získat velmi kvalitní vzdělání pod jednou střechou.

PŘIJEĎTE SE PODÍVAT, JEDEN POHLED JE MNOHDY 
VÝMLUVNĚJŠÍ NEŽ MNOHO SLOV.


