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Naziv škole 
Adresa 
Telefon 

Naziv programa 
Trajanje 
obrazov. 

u god. 

Broj 
učenika 

Broj 
razreda Posebni uvjeti 

Nastavni predmeti 
značajni za izbor 

kandidata 

Strani jezici koji 
se uče u školi kao 

obvezni pred. 

Potrebni dokumenti za 
prijavu: 

Srednja škola 
Ban Josip Jelačić, 
Trg dr. Franje Tuđmana 1 

Opća gimnazija 
 4 56 2 

Bodovni prag: 
50 bodova 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, povijest, zemljopis 

engleski jezik i 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

10290 Zaprešić 
 
Tel: 3399-984 

Ekonomist 4 28 1 
Bodovni prag: 

47 bodova 
hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, povijest, zemljopis 

engleski jezik ili 
njemački jezik i 
talijanski jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

Fax: 3399-983 Hotelijersko-
turistički tehničar 4 28 1 

Bodovni prag: 
46 bodova 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, povijest, zemljopis 

engleski jezik 
njemački jezik i 
talijanski jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 Tehničar za  
računalstvo 4 28 1 

Bodovni prag: 
46 bodova 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, fizika, 
tehnička kultura 

engleski jezik ili 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 Prodavač 
 3 28 1 

Potvrda školskog liječnika da 
nema zdravstvenih 
kontraindikacija  

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, zemljopis,povijest 

engleski jezik ili 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 

Frizer-JMO 
 3 28 1 

Kod prijave potvrda nadležnog 
školskog liječnika o 
nepostojanju kontraindikacija 
za odabrano zanimanje. 
Na upis: liječnička svjedodžba 
medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odabrano 
zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim 
obrtom ili pravnom  osobom. 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik,kemija, biologija 

engleski jezik ili 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

Srednja škola 
Ban Josip Jelačić, 
Trg dr. Franje Tuđmana 1 
10290 Zaprešić 
Tel: 3399-984 
Fax: 3399-983 
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Trajanje 
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Broj 
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Broj 
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Potrebni dokumenti za 
prijavu: 

 

Kuhar-JMO 
 
 
 
 
 

3 10 0,36 

Kod prijave potvrda nadležnog 
školskog liječnika o 
nepostojanju kontraindikacija 
za odabrano zanimanje. 
Na upis: liječnička svjedodžba 
medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odabrano 
zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim 
obrtom ili pravnom osobom. 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, biologija,zemljopis 

engleski jezik ili 
njemački jezik i 
francuski jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 

Konobar-JMO 
 3 9 0,32 

Kod prijave potvrda nadležnog 
školskog liječnika o 
nepostojanju kontraindikacija 
za odabrano zanimanje. 
Na upis: liječnička svjedodžba 
medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odabrano 
zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim 
obrtom ili pravnom osobom. 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, biologija,zemljopis 

engleski jezik i 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 

Slastičar-JMO 
 3 9 0,32 

Kod prijave potvrda nadležnog 
školskog liječnika o 
nepostojanju kontraindikacija 
za odabrano zanimanje. 
Na upis: liječnička svjedodžba 
medicine rada o nepostojanju 
kontraindikacija za odabrano 
zanimanje i sklopljen ugovor o 
naukovanju s licenciranim 
obrtom ili pravnom osobom. 

hrvatski jezik, matematika, 
strani jezik, biologija,zemljopis 

engleski jezik i 
njemački jezik 

prijavnica, svjedodžbe  
VII. i VIII. razreda 

 Zaprešić, 01.06.2011.            Ravnatelj: dr. sc. Alan Labus 


