
STRUKTURA I OPSEG UPISA UČENIKA U I. RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

trajanje Šesti nastavni predmet Strani jezici koji seNAZIV ŠKOLE ZANIMANJE/PROGRAM obrazovanja broj važan za nastavak uče u školi kao POSEBNI UVJETI I MOGUĆNOSTIAdresa i telefon  u godinama učenika obrazovanja obvezni
1 2 3 4 5 6 7

NADBISKUPSKA KLASIČNA GIMNAZIJA klasična gimnazija 4 104 Biologija engleski i Motivacijski razgovor s učenikom i roditeljem.
s pravom javnosti njemački jezik Kandidati  za duhovna znanja upisuju se izravno.
Zagreb, Voćarska cesta 106 Dostava upisnica i dodatne dokumentacije: 13. i 14.07. 2017. od 8 -12 sati te od 16 -18.30 sati.
tel. 46 80 425

ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE opća gimnazija 4 66 Biologija engleski i njemački jezik Upisuju se samo djevojke. Intervju prije upisa s učenicama i roditeljima do 02.07.2017.
SESTARA MILOSRDNICA s pravom Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,
javnosti Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
Zagreb, Gundulićeva ul. 10 Minimalni bodovni prag: 67 bodova
tel.: 48 30 248
SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA opća gimnazija 4 24 Biologija engleski jezik Minimalni bodovni prag: 56 bodova
GIMNAZIJA "KANTAKUZINA-KATARINA njemački jezik
BRANKOVIĆ" s pravom javnosti
Zagreb, Sveti Duh 122
tel. 48 52 871
ISLAMSKA GIMNAZIJA DR. AHMEDA opća gimnazija 4 25 Biologija engleski jezik, njemački jezik, Minimalni bodovni prag: 50 bodova
SMAJLOVIĆA arapski jezik (4 godine)
Zagreb, Prilaz Safvet_bega Bašagića 1
tel.: 61 31 057
PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA opća gimnazija 4 20 Biologija 1. str. jezik  - engleski jezik Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,
s pravom javnosti 2. str. jezik - njemački jezik Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
Zagreb, Ul. Andrije Hebranga 21 Školarina iznosi 33.500,00 kn godišnje.
tel. 48 52 142 jezična gimnazija 4 20 Provjera znanja iz engleskog jezika, kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 6.7.2017. u 9: 00.

Minimalni bodovni prag: 56 bodova.
OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA opća gimnazija 4 18 Likovna kultura engleski jezik, njemački jezik,
Zagreb, Petrinjska 7/1 upravni referent 4 5 talijanski jezik i španjolski jezik
tel. 48 16 063 komercijalist 4 5

PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA klasična gimnazija 4 44 Biologija Engleski i njemački jezik Godišnja članarina: 33.600,00 kn.
s pravom javnosti Testiranje za učenike: 21. 06. 2017.,a  intervju 26.-28.06. 2017.
Zagreb, Harambašićeva ul. 19 Provjere znanja stranog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 26.06. 2017.
tel. 23 00 325
GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA ekonomist 4 22 Tehnička kultura 1. str. jezik: engleski ili njemački Uvjet za upis:  potvrda liječnička školske medicine
BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA Izborni jezici: njemački, engleski, francuski, talijanski ili španjolski
s pravom javnosti
Zagreb, Sveti Duh 129
tel. 37 00 742 opća gimnazija 4 66 Biologija 1. str. jezik: engleski ili njemački Izborni jezici: njemački, engleski, francuski, talijanski ili španjolski.

2. str. jezik - njemački, engleski,
francuski, talijanski ili španjolski

farmaceutski tehničar 4 22 Fizika 1. str. jezik: engleski ili njemački Uvjet za upis: svjedodžba liječnika specijaliste medicine rada.
Fakultativni: njemački, engleski, francuski, talijanski ili španjolski

Uvjet za upis u sve programe: Prethodni razgovor s roditeljem i učenikom te potvrđivanje obostrane namjere upisa prema uvjetima upisa i cijeni
školarine. Potpisivanje ugovorao školovanju i dostava upisnica i ostale dokumentacije: 13.-19.7.2017. (ljetni rok) te1.9.2017. (jesenski rok)
Naknadni rok za upis učenika nakon isteka jesenskog roka temeljem pisanog zahtjeva učenika od 04. do 8.09. 2017.

PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ekonomist 4 30 Biologija engleski ¸jezik Školarina iznosi 26.700,00 kn godišnje. Obavezan razgovor za upis.
ŠKOLA KATARINA ZRINSKI Provjere znanja engleskoga jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 4. 7. 2017. u 10 sati.
Zagreb, Selska cesta 119 Uvjet za upis:potvrda nadležnog školskog liječnika.
tel. 36 95 588

opća gimnazija 4 15 Biologija engleski ¸jezik i njemački jezik Školarina iznosi 26.700,00 kn godišnje. Obavezan razgovor za upis.
Provjere znanja engleskoga jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 4. 7. 2017. u 10 sati.

LINigra - PRIVATNA ŠKOLA hotelijersko-turistički tehničar 4 30 Likovna kultura 1. strani jezik - engleski jezik Školarina iznosi 30.000,00 kn godišnje z sve programe.
s pravom javnosti 2. strani jezik - njemački jezik ili Provjere znanja engleskoga jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 3. 7. 2017. u 10 sati.
Zagreb, Ulica Gjure Szabe 4 talijanski jezik
tel.: 37 79 593 opća gimnazija 4 15 Biologija 1. strani jezik - engleski jezik

2. strani jezik - njemački jezik ili
Jezična gimnazija 4 15 talijanski jezik

PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA umjetnička gimnazija 4 40 Glazbena kultura engleski i talijanski  jezik Preduvjet za upis je obostrani potpis Ugovora o školovanju nakon razgovora učenika s ravnateljicom tijekom  kojega
s pravom javnosti medijski tehničar 4 24 engleski jezik se uočava interes za kulturne i umjetničke sadržaje.
Zagreb, Gundulićeva ul. 55 Školarina iznosi 30.000,00 kn  za školsku godinu 2017./2018. i uključuje organizaciju redovne , dopunske i dodatne nastave, rad u

II. DIO: SREDNJE ŠKOLE čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe
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II. DIO: SREDNJE ŠKOLE čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe

tel. 4854 640 radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim  spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje
škola organizira kao dio nastavnog procesa.
Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole.
Provjera znanja engleskog jezika, za učenike koji ga nisu učili u osnovnoj školi, održat će se 5.7. 2017. u 9 h u prostorijama škole, a za učenike s.
s teškoćama 20. lipnja 2017. u 9.00. Svi drugi posbeni uvjeti navedeni su u Natječaju koji škola objavljuje na poveznici www.pug.hr.

PRIVATNA GIMNAZIJA I STRUKOVNA jezična gimnazija 4 16 Biologija engleski i njemački jezik jezik Školarina u visini od 30.000 kn godišnje za sve programe. Provjera znanja engleskog jezika kojeg učenici nisu učili u osnovnoj školi održat će se
ŠKOLA "SVIJET" s pravom javnosti opća gimnazija 4 16 Biologija engleski i njemački jezik jezik 03. 07. 2017.  (za sve programe).
Zagreb, Vlaška 40 web dizajner 4 16 Informatika engleski jezik Uvjet za upis u programe web dizajer  i fizioterapeutski tehničar : potvrda liječnika školske medicine. Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja
tel. 48 73 957 fizioterapeutski tehničar 4 16 TZK engelski jezik navedena su u Jedinstvenome popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

PRIVATNA GIMNAZIJA I ekonomist  - novi strukovni kurikulum 4 18 Biologija engleski jezik Kod upisa kandidat prilaže potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za ovo zanimanje.
EKONOMSKO-INFORMATIČKA  ŠKOLA Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja navedena su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u
FUTURA  s pravom javnosti svrhu upisa u I. razred srednje škole (objavljen je na (www.mzos.hr).
Zagreb, Budakova ul. 1d Digitalni nastavni materijali. Prilika za sportaše. Školarina iznosi 27.500,00 kn godišnje.
tel. 48 28 571, 098/92 74 009

tehničar za računalstvo - novi strukovni 4 18 Geografija engleski jezik Uvjet za upis: Liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada.
kurikulum Android programiranje za mobilne uređaje. Digitalni nastavni materijali.

Školarina iznosi 30.000,00 kn godišnje.
prirodoslovno-matematička gimnazija 4 18 Geografija engleski i Digitalni nastavni materijali. Učenje programiranja. Prilika za sportaše.

njemački jezik Školarina iznosi 30.000,00 kn godišnje.
opća gimnazija 4 18 Biologija engleski i Digitalni nastavni materijali. Učenje programiranja. Prilika za sportaše.

njemački jezik Školarina iznosi 30.000,00 kn godišnje.
PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ČASL" Program međunarodne gimnazije na engleskom 4 20 Nastava se odvija na engleskom jeziku po britanskom programu. Uvjet za upis: znanje engleskog jezika i intervju s kandidatom.
s pravom javnosti jeziku - Cambridge International School Školarina: 99.000,00 kn godišnje.
Zagreb, Šestine, Dedići 102
tel. 46 11 007

I. SREDNJA INFORMATIČKA ŠKOLA tehničar za računalstvo 4 30 Tjelesna i zdravstvena engleski jezik Školarina iznosi 33.000,00 kn godišnje. Provjere znanja engleskoga jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ,a željeli bi ga upisati kao prvi
s pravom javnosti kulturu strani jezik održat će se 3.7. 2017.u 10 sati.
Zagreb, Vrhovec 48 Uvjet za upis: liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada. Popis zdravstvenih zahtjeva nalazi se u Jedinstvenom popisu zdravstvenih
tel. 61 85 659 kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole (objavljen na www.mzos.hr)

PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO- opća gimnazija 4 10 Kemija engleski, njemački, talijanski
UGOSTITELJSKA ŠKOLA Školarina: 24.000, 00 kn (za sve programe)
JURE KUPREŠAK
Zagreb, Ljubijska ul. 82
tel. 29 87 539, 098/28 32 99 ekonomist 4 10 Povijest engleski, njemački, talijanski Uvjet za upis: potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti (za zanimanja ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar, turističko-

turističko hotelijerski komercijalist 4 10 hoteijerski komercijalist, konobar, prodavač), a liječnička svjedodžba specijaliste medicine rada (za zanimanja kuhar, pekar, mesar, slastičar).
hotelijersko-turistički tehničar 4 10 Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja navedena su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u
kuhar 3 10 svrhu upisa u I. razred srednje škole (objavljen je na (www.mzos.hr).
konobar 3 5
prodavač IG 3 5
mesar IG 3 5
pekar IG 3 5
slastičar 3 5

GLAZBENA ŠKOLA BRKANOVIĆ glazbenik - pripremna naobrazba 2 30
Zagreb, Trg kralja Tomislava 18 glazbenik - program srednje škole 4 60
tel. 099/6782 415
PRIVATNA SPORTSKA I JEZIČNA Jezična gimnazija 4 15 Tjelesna i zdravstvena engleski, njemački i talijanski jezik Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,
GIMNAZIJA FRANJO BUČAR Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 15 kultura Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Informatike (Infokup)
Zagreb, Ul. Nikole Tesle 14 Uvjet za upis je sklapanje ugovora o školovanju. Provjera znanja iz engleskog jezika održat će se 4. 7. 2017. u 9:00 sati.

Školarina iznosi 33.300,00 kn godišnje.
GLAZBENA ŠKOLA VANJA KOS glazbenik - pripremna naobrazba 2 31 Pripremna naobrazba: glazbenik teoretičar, glazbenik klavirist, glazbenik harmonikaš, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik saksofonist,
Sesvete, Varaždinska 57 glazbenik trubač, glazbenik klarinetist, glazbenik violist, glazbenik violinist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljkaš,
tel. 098/561 656 glazbenik orguljaš, glazbenik harfist, glazbenik pjevač

Prijemni ispit provjere sluha, glazbenog pamćenja i ritma održava se 4.- 6.7. 2017. te 29.-31.08.2017..
glazbenik - program srednje škole 4 32 Program srednje škole: glazbenik teoretičar, glazbenik klavirist, glazbenik harmonikaš, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik saksofonist,

glazbenik trubač, glazbenik klarinetist, glazbenik violist, glazbenik violinist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljkaš,
glazbenik orguljaš, glazbenik harfist, glazbenik pjevač
Prijemni ispit iz temeljnog predmeta struke održava se 4.7. 2017. te 29.8.2017., a prijemni ispit iz solfeggia 5.7.2017. te 30.08.2017.
Uvjeti za upis u oba programa određeni su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
Jednokratna upisnina iznos 210,00 kn, a godišnja školarina 18.000,00 kn (obročno na 10 mjeseci /1.800,00 kn ili 12 mjeseci / 1.500,00 kn)

GLAZBENA ŠKOLA "MUZIČKI ATELJE" glazbenik - pripremna naobrazba 2 12
Harambašićeva 14 glazbenik - program srednje škole 4 12
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095 91 02 412

GIMNAZIJA MARUL opća gimnazija 4 24 Biologija 1. str. jezik: engleski iili  njemački jezik Školarina iznosi 29.500,00 kn godišnje plativo,  u 10 obroka.
Zagreb, Vodnikova 12 prirodoslovno-matematička gimnazija 4 24 2. str. jezik:engleski, njemački, Provjere znanja stranog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 03. 7. 2017. u 9:00 sati (engl.
tel. 48 77 800 francuski jezik), a 03.07. 2017. u 10:00 (njemački jezik)

jezična gimnazija 4 24 1. str. jezik: engleski Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,
2. str. jezik: njemački, talijanski, Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
španjolski Provjera znanja za učenike s teškoćama u razvoju: 19.06.2017. u 10 sati.

GLAZBENA ŠKOLA "BONAR" glazbenik - pripremna naobrazba 2 10 Pripremna naobrazba: glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik oboist, glazbenik trubač, glazbenik pjevač, glazbenik teoretski smjer,
Zagreb, Ul. Drage Gervaisa 13 glazbenik udaraljkaš, glazbenik harfist.
tel. 091 56 81 435 U prvi pripremni razred srednje škole upisuju se kandidati koji  nisu pohađali osnovnu glazbenu školu.

Pravo upisa u I. pripremni razred srednje škole imaju učenici do navršenih15 godina života. Iznimno, za zanimanje glazbenica pjevačica
mogu se upisati učenice do navršenih 20 godina, a za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 22 godine života.

glazbenik - program srednje škole 4 10 Program srednje škole: glazbenik klavirist, glazbenik harfist, glazbenik violinist, glazbenik violončelist, glazbenik gitarist, glazbenik oboist, glazbenik
flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik trubač, glazbenik udaraljkaš, glazbenik harmonikaš, glazbenik pjevač, glazbenik - teor.
smjer, glazbenik orguljaš.
U prvi pripremni razred srednje škole upisuju se kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje
glazbene škole i položili prijemni ispit glazbene darovitosti.
Učenici mogu upisati programe programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni
program. Pravo upisa u srednju glazbenu školu imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanje
glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršene 22 godine, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

GLAZBENA ŠKOLA LADISLAV RAČIĆ glazbenik  - program srednje škole 4 15 1. strani jezik: engleski ili njemački Prijamni ispit održat će se 4. srpnja 2017. u 11 sati (glavni predmet) i u 16 h (solfeggio).
Zagreb, Park Ribnjak 1 2. strani jezik: talijanski Školarina za 1. razred s općeobrazovnim predmetima iznosi 17.000,00 kn. Nadoplata za općeobrazovne predmete koji se izvode u Školi primijenje-
Tel: 4852 632 ne umjetnosti i dizajna iznosi 3.000 kn godišnje.
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