
Dan Sat 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b
Opća gimnazija HTT(GRAD) Opća gimnazija HTT(SV.A.) Opća gimnazija HTT(SV.A.) Opća gimnazija HTT (GRAD)

1. geografija prp kemija njemački matematika statistika* povijest hrvatski

2. povijest prp kemija matemat. hrvatski opp pig-o hrvatski

3. hrvatski hrvatski geografija matemat. kemija knjigovodstvo filozofija engleski

4. hrvatski hrvatski likovna u. povijest kemija njemački geografija knjigovodstvo

5. kemija engleski hrvatski pp tzk pig-o geografija phkb

6. kemija engleski hrvatski engleski tzk matematika likovna u. tim

7. - SR(T.S.) glazbena u. tzk (Ž) - engleski in SR (B.K.)

8. - - - tzk(Ž) - - in -

1. hrvatski S.A.: hrvatski matemat. GRAD: geografija povijest hrvatski engleski knjig_1

2. matematika hrvatski povijest pn geografija hrvatski hrvatski matemat.

3. matematika njemački tal/njem hrvatski engleski geografija matematika pn

4. likovna u. matemat. vjer./et. vjer./et. biologija povijest tal/njem opp

5. fizika matemat. TZK tzk(m)/rač_ž biologija pn tal/njem phkb

6. engleski pnt TZK tzk(m)/rač_ž SR (J.F.) matematika filozofija talijanski

7. biologija up/dakt_1 - - IN njemački tzk (ž) talijanski

8. - up +9 /dakt_1 - - IN - tzk (ž) -

1. biologija engleski psihologija geografija matematika statistika** engleski gp

2. biologija povijest tal/njem pn matematika geografija engleski hrvatski

3. engleski matemat. engleski matemat. tal/njem engleski povijest pn

4. tal/njem matemat. povijest matemat. glazbena u. opp biologija opp

5. TZK(M)/INF1 tzk (ž) /dakt_2 biologija engleski povijest njemački glazbena u. njemački

6. TZK(M)/INF1 tzk (ž) /dakt_2 biologija hrvatski likovna u. njemački hrvatski geografija

7. - - IN hrvatski - tzk(m)/rač_ž SR (D.F.) tim

8. - - IN - - tzk(m)/rač_ž - -

1. povijest engleski latinski engleski fizika Grad: SR (I.G.) hrvatski knjig_2

2. latinski povijest fizika engleski engleski PN hrvatski njemački

3. SR (I.P.) njemački engleski opp vjer./et vjer./et povijest matemat.

4. vjer./et. vjer./et. hrvatski opp hrvatski talijanski fizika matemat.

5. hrvatski tzk (m)/dakt_3 matemat. talijanski hrvatski tzk(ž)/rač_m fizika hrvatski

6. matematika tzk (m)/dakt_3 matemat. talijanski geografija tzk(ž)/rač_m vjer./et. vjer./et.

7. TZK (Ž)/INF2 - - SR (LJ.J.) sociologija - biologija opp

8. TZK (Ž)/INF3 - - - - - - -

1. matematika talijanski SR (T.K.) hrvatski psihologija engleski kemija gp

2. engleski talijanski latinski opp hrvatski povijest kemija njemački

3. latinski pnt hrvatski povijest tal/njem pig-o matematika njemački

4. tal/njem bio fizika njemački logika matematika matematika geografija

5. geografija bio matemat. njemački sociologija talijanski tzk(m) engleski

6. fizika njemački geografija pp engleski hrvatski tzk(m) engleski

7. - S.A.up_2 engleski rač_m fizika hrvatski - tzk

8. - up_2+9 - rač_m - - - tzk

Šifra: Fo3-02  4  od 6

Izdanje/preradba: 1.0.2. MP Ravnatelj:

Nadnevak: 

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA                  Korčula, 25.9.2021.
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KLASA: 602-03/13-01/372                                          Raspored sati

URBROJ:2138-22/1-13-1                   Izradila: mr.sc.Mišela Škarica

25.9.2021. Primjenjuje se od  25 .rujna 2021.
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