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Program 

obrazovanja 

Broj  

upisnih  

mjesta 

Popis  

nastavnih  

predmeta  

posebno  

važnih  

za upis 

Popis zdravstvenih kontraindikacija Popis  

stranih jezika koji se 

izvode  

u školi kao obvezni  

nastavni predmeti 

Kuhar – JMO 

3g. 

7 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik 

Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Nedostatak njuha. 

Oštećenje okusa. Teža nagluhost u govornom području ili gluhoća. 

Oštećenje govora koje utječe na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije 

mišićno- koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje 

funkcije kože. Kronični poremećaji koji mogu dovestido gubitka svijesti 

i/ili ravnoteže. Kronični poremečaji koji trajno remete kognitivno i 

emocionalno funkcioniranje. Utvrđene alergije na profesionalne alergene 

Talijanski jezik  

Opća gimnazija 

4g. 

14 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik, biologija, 

povijest, geografija 

Rješenje o primjerenom obliku školovanja zbog intelektualnih teškoća 

(svi stupnjevi nedovoljne mentalne razvijenosti, što odgovara prema 

MKB 10 svim stupnjevima mentalne retardacije) 

Engleski jezik 

Talijanski jezik 

 

Turističko-

hotelijerski 

komercijalist 4g. 

18 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik, povijest, 

geografija, likovna 

kultura 

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. 

Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Uredna 

funkcija gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji znatno remete 

kognitivno i emocionalno funkcioniranje 

Engleski jezik 

Talijanski jezik 
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Agroturistički 

tehničar 4g. 

(Jelsa) 

12 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik, biologija, 

kemija, geografija 

Slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća/teža nagluhost u 

govornom području, nedostatak njuha, oštećenja glasa i/ili govora koja 

utječu na komunikaciju. Kronični poremećaji koji onemogućuju uredno 

kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Teža oštećenja funkcije 

mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava. Dišni poremećaji s težim 

oštećenjem funkcije pluća. Teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim 

dijelovima tijela. Utvrđene alergije na profesionalne alergene 

Engleski jezik 

Hotelijersko-

turistički 

tehničar 4g. 

(Jelsa) 

15 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik, povijest, 

geografija, likovna 

kultura 

Slabovidnost/sljepoća. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. 

Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Uredna 

funkcija gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji znatno remete 

kognitivno i emocionalno funkcioniranje 

Engleski jezik 

Njemački jezik 

Talijanski jezik 

Opća gimnazija 

4g. (Jelsa) 

21 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik, biologija, 

povijest, geografija 

Rješenje o primjerenom obliku školovanja zbog intelektualnih teškoća 

(svi stupnjevi nedovoljne mentalne razvijenosti, što odgovara prema 

MKB 10 svim stupnjevima mentalne retardacije) 

Engleski jezik 

Njemački jezik/ 

Talijanski jezik 

Konobar – JMO 

3g. (Jelsa) 

7 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik 

Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost 

u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na 

komunikaciju. Nedostatak njuha. Teža oštećenja funkcije mišićno-

koštanog sustava. Dišni poremećaji s težim oštećenjemfunkcie pluća. 

Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje funkcije 

kože na šakama i podlakticama. Kronični poremećaji koji znatno remete 

kognitivno i emocionalno funkcioniranje 

Engleski jezik 

Njemački jezik 

Kuhar – JMO 

3g. (Jelsa) 

7 Hrvatski jezik, 

matematika, engleski 

jezik 

Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Nedostatak njuha. 

Oštećenje okusa. Teža nagluhost u govornom području ili gluhoća. 

Oštećenje govora koje utječe na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije 

mišićno- koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Teže oštećenje 

funkcije kože. Kronični poremećaji koji mogu dovestido gubitka svijesti 

i/ili ravnoteže. Kronični poremečaji koji trajno remete kognitivno i 

emocionalno funkcioniranje. Utvrđene alergije na profesionalne alergene 

Engleski jezik 

Francuski jezik 

 

 

 



 
 

DOKUMENTI KOJI SU UVJET ZA UPIS 

 

Program obrazovanja Liječnička dokumentacija Ostala dokumentacija 

Kuhar – JMO 3g. Liječnička svjedodžba medicine rada - Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidati su dužni pri upisu dostaviti 

Školi sklopljen ugovor o naukovanju. 

- Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i učenik 

(roditelj ili skrbnik) u skladu s člancima 55. i 61. Zakona o obrtu (NN br. 

143/2013) koji donosi na uvid : ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga 

razreda osnovnog obrazovanja i liječničku svjedodžbu medicine rada. 

 

Opća gimnazija 4g.   

Turističko-hotelijerski 

komercijalist 4g. 

Potvrda nadležnog školskog liječnika  

Agroturistički tehničar 

4g. (Jelsa) 

Liječnička svjedodžba medicine rada  

Hotelijersko-turistički 

tehničar 4g. (Jelsa) 

Potvrda nadležnog školskog liječnika  

Opća gimnazija 4g. 

(Jelsa) 

  

Konobar – JMO 3g. 

(Jelsa) 

Liječnička svjedodžba medicine rada  - Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidati su dužni pri upisu dostaviti 

Školi sklopljen ugovor o naukovanju. 

- Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i učenik 

(roditelj ili skrbnik) u skladu s člancima 55. i 61. Zakona o obrtu (NN br. 

143/2013) koji donosi na uvid : ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga 

razreda osnovnog obrazovanja i liječničku svjedodžbu medicine rada. 

 

Kuhar – JMO 3g. 

(Jelsa) 

Liječnička svjedodžba medicine rada - Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidati su dužni pri upisu dostaviti 

Školi sklopljen ugovor o naukovanju. 

- Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i učenik 

(roditelj ili skrbnik) u skladu s člancima 55. i 61. Zakona o obrtu (NN br. 

143/2013) koji donosi na uvid : ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga 

razreda osnovnog obrazovanja i liječničku svjedodžbu medicine rada. 



 
 

 

 

 

 

 


