
                    Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(66-41-L/01) Obchodník 

ŠVP Management a ekonomika obchodu 

denní forma vzdělávání ve školním roce 2021/2022 
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 66-41-L/01 

Obchodník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022: 

 

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

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  Registrační 
číslo  

Body Výsledek  Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

11 81 přijat 2 80 přijat 9 80 přijat 

4 81 přijat 8 80 přijat 6 80 přijat 

12 81 přijat 3 80 přijat 13 80 přijat 

5 80 přijat 14 80 přijat 7 80 přijat 

1 80 přijat 10 80 přijat    

 

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 5. 2021                                                      

                                                                                                                            Ing. Irena Vostrá  v.r. 

                                     ředitelka školy  

 

 

 



 

 

 

 

                    Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 
 

(65-41-L/01) Gastronomie 

ŠVP Management a služby v gastronomii     

denní forma vzdělávání ve školním roce 2021/2022 
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 65-41-L/01 

Gastronomie, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022: 

 

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

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  Registrační 
číslo  

Body Výsledek  Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

51 80 přijat 52 80 přijat 53 80 přijat 

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 5. 2021                                                                                                                                                

                                                                                                                           Ing. Irena Vostrá  v.r. 

                                                                                                                           ředitelka  školy  

 

 

 



 

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 

 

(23-45-L/01) Mechanik seřizovač 

ŠVP Mechanik seřizovač 

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022 
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 23-45-L/01 

Mechanik seřizovač, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022: 

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

uchazeče: 

Registrační 
číslo 

Body Výsledek  Registrační 
číslo  

Body Výsledek  Registrační 
číslo 

Body Výsledek  

101 80 přijat 106 80 přijat 111 80 přijat 

102 80 přijat 107 80 přijat 112 80 přijat 

103 80 přijat 108 80 přijat 113 80 přijat 

104 80 přijat 109 80 přijat    

105 80 přijat 110 80 přijat    

 

 

 

 

Rokycany dne  19.5.2021                                                                                         Ing. Irena  Vostrá v.r.

                                     ředitelka  školy  


