
                    Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

 

Seznam  přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v  

2. 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: 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27   

 

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 9. 6. 2021                                                      

                                                                                                                            Ing. Irena Vostrá  v.r. 

                                     ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 



 

                    Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

Seznam  přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 

 2. 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: 

54 55 56 57 

 

 

 

 

 

 

 Rokycany, dne 9. 6. 2021                                                                                                                                                

                                                                                                                           Ing. Irena Vostrá  v.r. 

                                                                                                                           ředitelka  školy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

Seznam  přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 

 2. 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: 

114 115 116 117 122 

118 119 120 121  

 

 

 

 

Rokycany dne  9. 6. 2021                                                                                         Ing. Irena  Vostrá v.r.

                                     ředitelka  školy  


