
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

    Seznam pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

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

 

(23-68-H/01) Mechanik opravář motorových vozidel 

ŠVP Automechanik 

 

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 23-68-H/01 

Mechanik opravář motorových vozidel, 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  

202 74 přijat  213 56 přijat  216 33 přijat  

219 72 přijat  215 54 přijat  204 28 přijat  

210 70 přijat  209 53 přijat  218 17 přijat  

203 68 přijat  223 53 přijat  214 11 přijat  

222 66 přijat  206 48 přijat  221 9 přijat  

220 65 přijat  207 48 přijat  211 9 přijat  

212 62 přijat  201 47 přijat  205 7 přijat 

208 58 přijat  217 40 přijat     

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 05. 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 

 

(23-51-H/01) Strojní mechanik  

ŠVP Zámečník 

 

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 23-51-H/01 

Strojní mechanik, 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  

261 70 přijat 253 55 přijat 263 29 přijat 

251 71 přijat 262 49 přijat 256 23 přijat 

258 68 přijat 260 44 přijat 259 11 přijat 

252 66 přijat 255 41 přijat 264 10 přijat 

257 62 přijat 254 38 přijat    

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 05. 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 

 

(23-56-H/01) Obráběč kovů  

ŠVP Obráběč kovů 

 

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 23-56-H/01 

Obráběč kovů, 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  

306 65 přijat 305 44 přijat 307 29 přijat 

311 64 přijat 302 41 přijat 309 23 přijat 

303 63 přijat 314 40 přijat 313 17 přijat 

310 62 přijat 301 38 přijat 304 7 přijat 

312 56 přijat 308 37 přijat    

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 05. 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 

 
 

(66-51-H/01) Prodavač  

ŠVP Prodavač – Obchodní specialista 

 
 

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 65-51-H/01 

Kuchař - číšník, 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  

359 66 přijat 358 62 přijat 351 44 přijat 

354 63 přijat 353 49 přijat 355 41 přijat 

352 62 přijat 356 44 přijat 357 40 přijat 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 05. 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 

 

(65-51-H/01) Kuchař - číšník 

ŠVP Kuchař - číšník 

 

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 65-51-H/01 

Kuchař - číšník, 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  

429 86 přijat 422 62 přijat 411 44 přijat 

416 82 přijat 405 62 přijat 414 41 přijat 

426 80 přijat 420 55 přijat 419 40 přijat 

412 76 přijat 428 54 přijat 402 38 přijat 

425 66 přijat 432 53 přijat 430 38 přijat 

406 66 přijat 401 50 přijat 410 36 přijat 

423 65 přijat 404 49 přijat 421 33 přijat 

424 64 přijat 407 49 přijat 409 30 přijat 

413 63 přijat 403 46 přijat 427 16 přijat 

418 63 přijat 431 45 přijat 417 9 přijat 

408 63 přijat 415 44 přijat    

 

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 19. 05. 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 

 

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

ŠVP Opravář zemědělských strojů 

 

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 41-55-H/01 

Opravář zemědělských strojů, 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  

509 66 přijat 503 64 přijat 502 47 přijat 

508    66 přijat 501 57 přijat 510 40 přijat 

507 65 přijat 504 55 přijat 505 28 přijat 

506 64 přijat 511 49 přijat 512 9 přijat 

 

 

 

 

Rokycany, dne 19. 05. 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 

 

(41-56-H/01) Lesní mechanizátor   

ŠVP Lesní mechanizátor 

 

            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 41-55-H/01 

Opravář zemědělských strojů, 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  

551 64 přijat 553 48 přijat 552 30 přijat 

554 58 přijat 555 45 přijat    

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokycany, dne 19. 05. 2021 

                                                                                                                                        

                                                                                                                           Ing. Irena Vostrá v. r.                            

                                                     ředitelka školy 

    


