
 

 
Vítejte na dni otevřených dveří online! 
 
Nic nemůže nahradit osobní setkání a úžasnou prohlídku 

na naší škole. Ale pokusíme se Vám ji níže připravenou 

nabídkou a individuálním přístupem nahradit. Po zhlédnutí 

video prezentací, galerií a doplňujících materiálů můžete 

kontaktovat studijní oddělení pro doplňující informace. 

Kontakt si předáme a ozve se Vám náš odborník vyučující 

profilové předměty daného oboru. Pojďme na to! 

 

 

 

Začněme krásným videem z naší výstavy studentských prací za minulý rok, 

pojmenované trefně „ON-LINE“. Pod pokličku všech našich oborů a života školy 

nahlédnete nejlépe zde. Přehled všech ostatních zajímavých videí naleznete tady.    

 

Určitě navštivte galerie studentských prací, kde nejlépe uvidíte, co naši žáci běžně 

dělají, nebo se podívejte na naše maturity, nebo jak se prezentujeme na výstavách. 

Ale uvidíte také mnoho dalších aktivit, například i z cest našeho domova mládeže.  

 

Bezprostřední zprávy nechybí na facebooku školy, stejně  tak aktivní a veselý život 

na facebooku domova mládeže. Kdo dává přednost obrazu, může nahlédnout na 

instagram školy nebo našeho domova mládeže 

 

Všechny informace o studiu, spolu s kontakty a odkazy jsou na našich webových 

stránkách. Přijímací kritéria ještě aktuálně nabírajících oborů najdete v horní záložce 

UCHAZEČ, dále NABÍDKA OBORŮ a zde pod příslušnými obory. 

 

 

 

Design a konstrukce nábytku (rvp. Nábytkářská a dřevařská výroba)  

Čtyřletý denní studium zaměřené na výrobu a design nábytku s rozšířenou výukou CAD 
kreslení ve 3D a technologií CNC (univerzálně uplatnitelné). Navrhování ve výuce směřuje 
také k designu interiérů. Studium je zakončeno vykonáním maturitní zkoušky. Přihlášky do 
1. 3. 2021. 

 

Truhlář 33-56-H/01  

Tříletý denní učební obor zaměřený zejména na výrobu nábytku. Studium je zakončeno 
vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Přihlášky do 1. 3. 2021. 

  

   

https://hnn.cz/kontaktni-informace/
https://www.youtube.com/watch?v=mQRHW71Ql3M
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CQqqmuQ38VQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC3re4z4qGKwnuC7x_OPtQJQ/feed
https://hnnpracestudentu.rajce.idnes.cz/
https://hnnmaturity.rajce.idnes.cz/
https://hnnvystavystudentu.rajce.idnes.cz/
https://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/
https://hnndm.rajce.idnes.cz/
https://www.facebook.com/supshk/
https://www.facebook.com/Domov-ml%C3%A1de%C5%BEe-Hradec-Kr%C3%A1lov%C3%A9-SUP%C5%A0-HNN-778589275533507/?fref=ts
https://www.instagram.com/explore/locations/250709675/czech-republic/hradec-kralove/sups-hnn-hradec-kralove/
ttps://www.instagram.com/explore/locations/1011796133/czech-republic/hradec-kralove/domov-mladeze-hradec-kralove-sups-hnn/?hl=cs
https://www.hnn.cz/informace-pro-uchazece-o-studium-na-sups-hnn/
https://www.hnn.cz/informace-pro-uchazece-o-studium-na-sups-hnn/


 

Nábytkářská a dřevařská výroba (dvouletá nástavba)  

Dvouletý denní studijní obor pro absolventy učebních oborů, zaměřený na přípravu 
kusové i sériové výroby nábytku, s rozšířenou výukou CAD kreslení a navrhování ve 3D a 
technologií CNC. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a vykonáním 
maturitní zkoušky.  Přihlášky do 1. 3. 2021. 

 

Design interiéru  82-41-M/04 

Čtyřletý denní studijní umělecký obor pro žáky se zájmem o výtvarno a práci bytového 
architekta, konstrukci a navrhování nábytku. Studium je zakončeno vypracováním 
závěrečné práce a vykonáním maturitní zkoušky. Přijímací řízení již pro šk. rok 21/22 
proběhlo, obor je naplněn. 

 

Průmyslový design  82-41-M/04 

Čtyřletý denní studijní umělecký obor, zaměřený na navrhování designu širokého spektra 
výrobků, včetně CAD kreslení ve 3D a nejnovější technologie 3D tisku. Studium je 
zakončeno vykonáním teoretické i praktické maturitní zkoušky. Přijímací řízení již pro šk. 
rok 21/22 proběhlo, obor je naplněn. 

 

Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02  

Čtyřletý denní studijní uměleckořemeslný obor zaměřený na tradiční technologie výroby, 
restaurování nábytku a na řezbářské práce. Studium je zakončeno vykonáním teoretické a 
praktické maturitní zkoušky. Přijímací řízení již pro šk. rok 21/22 proběhlo, obor je 
naplněn. 

 

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06 

Čtyřletý denní studijní uměleckořemeslný obor zaměřený na tradiční technologie stavby 
kytar, houslí nebo klavíru a dále na seřízení a opravy těchto a příbuzných hudebních 
nástrojů. Studium je zakončeno vykonáním teoretické a praktické maturitní zkoušky. 
Přijímací řízení již pro šk. rok 21/22 proběhlo, obor je naplněn. 

 

 

Dotazy na přijímací řízení, termíny nebo ostatní studijní záležitosti: 722 956 667 

 

 

 

Děkuje za Váš zájem a přízeň,  sledujte nás! 

Tým SUPŠ se s Vámi těší na viděnou!   


