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1. EDUID školy 

Ako prvý krok sme museli nastaviť školám v IPŠŠ tzv. EDUID školy (jedinečné deväťmiestne číslo začínajúce číslicou 1). 

EDUID nastavené Vašej škole vidíte napr. po prihásení na ovládacom paneli. Pri nastavovaní mohli vzniknúť chyby a nesprávne 
priradenia. PRETO PROSÍM, SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ EDUID ŠKOLY A V PRÍPADE NEZHODY NÁM 
OKAMŽITE ODOŠLITE REKLAMÁCIU SO SPRÁVNYMI ÚDAJMI. Kliknutím na ŽIADOSŤ O OPRAVU NASTAVENIA 

EDUID (obr. 1, pole 1) otvoríte príslušný formulár. 

 
Obr. 1 

Následne zadajte správne údaje a odošlite ich. (obr. 2). 

 
Obr. 2 

Ak sa nám Vašej škole EDUID nastaviť nepodarilo, budete okamžite po prihlásení presmerovaní na formulár (obr. 2). 

  

2. Záložka Zoznam žiakov (bývalá záložka Zoznam študentov) 

Záložka Zoznam žiakov (obr. 3, pole 1) nebude obsahovať vaše pôvodné údaje. Tie boli presunuté do novej záložky Archív 

žiakov k 31.8.2020 (obr. 3, pole 2) a nie je možné s nimi pracovať. 



 
Obr. 3 

Nových žiakov do zoznamu môžete pridať klinutím na tlačidlo Pridať z RIS (obr. 3, pole 3). Zobrazí sa formulár umožňujúci 

výber žiakov z ponuky RIS, ktorý je popísaný v nasledujúcej časti. 

Ďalšou zmenou na zozname žiakov je, že ak doň pridáte nových žiakov, bude možné upraviť len nastavenie ročníka. Iné údaje o 

osobe nebude možné meniť. 
  

3. Pridávanie žiakov z ponuky do zoznamu 

Osoby na Váš zoznam žiakov môžete pridávať z ponuky žiakov priradených Vašej škole podľa RIS.  Platia však nasledovné 

obmedzenia: 

a) zoznamy žiakov sa v septembri školám zobrazujú na základe zoznamov z predchádzajúceho školského roka (zoznamy budú 

opäť aktualizované v októbri na základe septembrového zberu RIS) 

b) v septembrových (dočasných) zoznamoch z minulého šk. roka boli ročníky posunuté (+1) a žiaci deviatych ročníkov boli zo 

zoznamov ZŠ vyradení 

Ponuku žiakov môžete zobraziť nasledovným postupom. 

 Vyberte školu (obr. 4, pole 1). Ak má škola elokované pracoviská, môže z nich vyberať tiež. 

 Nastavte ročník, v ktorom sa žiaci majú nachádzať (obr. 4, pole 2) alebo zadajte priezvisko žiaka (obr. 4, pole 3). 

 Zatlačte Zobraziť ponuku (obr. 4, pole 4). 



 
Obr. 4 

Zobrazí sa ponuka žiakov (obr. 5). Kliknutím na Pridať (obr 5., pole 1 ) bude žiak doplnený na Váš zoznam. Ak sa žiak už na 

Vašom zozname nachádza, nie je možnosť pridať aktívna (obr 5. pole 2). 

 
Obr. 5 

Ak sa Vám žiaka v ponuke nájsť nepodarí (žiak na vašu školu nastúpil v tomto alebo v priebehu minulého roku), môžete ho 

skúsiť pridať na Váš zoznam zadaním jeho údajov. Kliknutím na Zadať žiaka (obr. 6, pole 1) sa otvorí formulár (obr. 7), ktorý 

je popísany v ďalšej časti. 

 
Obr. 6 
  

4. Pridávanie žiaka zadaním jeho údajov 

Ak nepoznáte všetky údaje osoby a chcete ju pridať na Váš zoznam žiakov, musíte vypniť aspoň jej EDUID (jedinečné 

deväťmiestne číslo začínajúce číslicou 3) (obr.7, pole 1), Prezvisko (obr.7, pole 2) a zatlačiť Uložiť. 



 
Obr. 7 

  

Ak sa nenájde žiadna zhoda, bude zobrazená chybová správa (obr. 8). 

 
Obr. 8 

  

Ak sa nájde zhoda, budú Vám ponúknuté ďalšie údaje osoby. Môžete ich skopírovať do formuláru kliknutím na Nastaviť vo 

formulári tieto údaje (obr. 9, pole 1). 



 
Obr. 9 

  

Po kontrole a doplnení ročníka zatlačte Uložiť (obr. 10). 

 
Obr. 10 

  

Po úspešnom pridaní žiaka na Váš zoznam sa zobrazí hlásenie (obr. 11). 



 
Obr. 11 

 


