
  

Podaci škole za upis u I. razred školske godine 2018./2019. 

 

NAZIV ŠKOLE, ADRESA, 
TELEFON I WEB: 

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO, Školska ulica 14, Topusko, tel:044/885-104, web:ss-topusko.skole.hr 

Naziv obrazovnog programa i 
trajanje obrazovanja 
 

Broj 
mjesta 

Predmeti posebno važan 
za upis  

Natjecanje iz znanja 
koje s vrednuje pri 
upisu 

Potrebna dokumentacija za upis,                    
Datumi provođenja dodatnih ispita i 
provjera 

Strani jezici koji se 
uče u školi 

Fizioterapeutski 
tehničar/tehničarka, 240704, 
4 godine 

 
24 

 
Fizika 

 
Fizika 

Potrebna dokumentacija: potvrda 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

Turističko-hotelijerski 
komercijalist, 070204,  
4 godine 

20  
Tehnička kultura 

 
Informatika 
 

Potrebna dokumentacija: potvrda 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

1.strani jezik 
engleski jezik ili 
njemački jezik; 
2.strani jezik 
njemački jezik ili 
engleski jezik 

Kuhar, 071233, 3 godine 8  Biologija Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba Medicine rada 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

1.strani jezik 
engleski jezik ili 
njemački jezik; 
2.strani jezik 
njemački jezik ili 
engleski jezik 

Konobar, 071333, 3 godine 6  Biologija  Potrebna dokumentacija: potvrda 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

1.strani jezik 
engleski jezik ili 
njemački jezik; 
2.strani jezik 
njemački jezik ili 
engleski jezik 

tel:044/885-104


Slastičar, 092533, 3 godine 6  Biologija Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba Medicine rada 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

1.strani jezik 
engleski jezik ili 
njemački jezik; 
2.strani jezik 
njemački jezik ili 
engleski jezik 

Automehaničar – JMO, 
014253, 3 godine 

8  Natjecanje mladih 
tehničara 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba Medicine rada i Ugovor o 
naukovanju 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

Instalater kućnih instalacija – 
JMO, 014853, 3 godine 

12  Natjecanje mladih 
tehničara 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba Medicine rada i Ugovor o 
naukovanju 
Datum provođenja dodatnih ispita i 
provjera:3.7.2018. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

      

      

Datum zaprimanja upisnice i 
ostale dokumentacije za upis 

16. i 17. 7. 2018. 

Ostali kriteriji i napomene 
koje određuje škola 

 

 

  
  
  
  
  
 

 


