
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

     

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(23-51-H/01) Strojní mechanik  

ŠVP Zámečník 

 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 

 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 23-51-H/01 

Strojní mechanik, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021: 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek 

261 64 přijat 

263 56 přijat 

264 17 přijat 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 21. 09. 2020         

                                                                                                                            Ing. Irena Vostrá v. r. 

                                    ředitelka  školy  

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

  

 

 

 

 

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(23-56-H/01) Obráběč kovů  

ŠVP Obráběč kovů 

 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 

 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 23-56-H/01 

Obráběč kovů, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021: 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

325 13 přijat 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 21. 09. 2020         

                                                                                                                          Ing. Irena Vostrá  v. r. 

                                  ředitelka  školy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

               

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(65-51-H/01) Kuchař - číšník 

ŠVP Kuchař - číšník 

 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-51-H/01 

Kuchař - číšník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021: 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  Registrační 
číslo  

Body Výsledek  

435 66 přijat 436 15 přijat 

432 57 přijat 439 12 přijat 

434 54 přijat 433 10 přijat 

440 44 přijat 437 8 přijat 

438 36 přijat 431 5 přijat 

 

 

 Rokycany, dne 21. 09. 2020         

                                                                                                                             Ing. Irena Vostrá  v. r. 

                                                                  ředitelka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(41-56-H/01) Lesní mechanizátor   

ŠVP Lesní mechanizátor 

 

            denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 41-55-H/01 

Opravář zemědělských strojů, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021: 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

562 95 přijat 

 

 

 

 

 

Rokycany, dne 21. 09. 2020 

                                                                                                                                        

                                                                                                                           Ing. Irena Vostrá v. r.                            

                                                     ředitelka školy 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 
 

 
 
 
 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v  

4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

                      (41-55-H/01) Opravář zemědělských strojů 

ŠVP Opravář zemědělských strojů 

 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž 

činnost vykonává Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 41-55-H/01 

Opravář zemědělských strojů, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021: 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

529 45 přijat 

 

 

 

 

Rokycany, dne 21. 09. 2020                                                                        

                                                                                                                           Ing. Irena Vostrá v. r.                            

                                                     ředitelka školy 

    
 
 
 
 
 
 


