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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

— riaditeľovi —
Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja v spolupráci s Kanceláriou
predsedu vlády a Úradom pre informačné technológie a elektronickú správu pripravilo na
školský rok 2020/2021 nové postupy pre zápis detí do prvého ročníka základnej školy.
Cieľom týchto postupov je v administratívnom zmysle zjednodušiť zápis detí do prvého
ročníka základnej školy ako rodičom a iným zákonným zástupcom detí, tak aj školám.
V súlade s tým Vás informujeme:
Rodičom / iným zákonným zástupcom detí, ktoré majú nárok na zápis do prvého
ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 od 1.04.2020 sa umožní elektronicky
vyjadriť záujem o zápis dieťaťa do určitej základnej školy na území Srbskej republiky
prostredníctvom eSprávy.
Uvedená služba bude dostupná aj školám od piatku 27.03.2020.
Služba Vyjadrovanie záujmu o zápis do základnej školy je určená pre školy, aby
zaznamenali záujem rodiča / iného zákonného zástupcu o zápis dieťaťa do ich (určenej) školy.
Týmto spôsobom si budú školy vedomé počtu žiakov prvého ročníka v školskom roku
2020/2021, čo by im umožnilo lepšiu organizáciu výchovno-vzdelávacej práce. Tiež rodičia
budúcich prvákov komunikujú so školou, kde bude ich dieťa neskôr zapísané. Ak rodič
neprejaví záujem na tento spôsob, zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa
nespochybňuje.

Po definovaní zápisu Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja budú
rodičia, ktorí prostredníctvom tejto služby vyjadrili svoj záujem, e-mailom informovaní o
dátume zápisu do základnej školy.
Portál eSprávy bude, po definovaní dátumu zápisu do základnej školy, poskytovať
termínové služby eObjednanie termínov na zápis a testovanie.
Služba eObjednanie termínov na zápis a testovanie umožní rodičom jedným príchodom
do školy dokončiť všetky činnosti súvisiace so zápisom dieťaťa do školy. Prostredníctvom
aplikácie eZápis budú stiahnuté údaje o žiakovi (z matriky narodení, záznamov o pobyte a IZIS
o povinnej lekárskej prehliadke) a o zápise. Po zápise dieťaťa do školy v ten istý deň psychológ
alebo pedagóg školy vykoná vyšetrenie dieťaťa.
Pred začiatkom umožnenia uvedenej služby Vyjadrovanie záujmu o zápis do základnej
školy, školy sú povinné informovať rodičov / iných zákonných zástupcov žiakov o tejto
možnosti viditeľným postavením informácií na oficiálnu webovú stránku školy, vývesnú
tabuľu alebo iným spôsobom komunikácie použitým školou na komunikáciu s rodičmi / inými
zákonnými zástupcami žiakov.
Za účelom zapísania žiakov do prvého ročníka základnej školy, ako aj naplánovania
termínu na skúšanie detí, školy v predchádzajúcom období určili osoby, ktoré budú môcť
pristúpiť k službám Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy, Ministerstva vnútra a
Integrovaného zdravotného informačného systému prostredníctvom informačného systému
„е-ZUP” na portáli еSprávy.
Systému možno pristúpiť výlučne použitím elektronického certifikátu.
Po inštalácii softvéru príslušného certifikačného orgánu je potrebné, aby oprávnená
osoba školy dodržiavala používateľskú príručku, ktorú poskytujeme v prílohe.
Tiež je potrebné, po obdržaní tohto dopisu, aby oprávnené osoby školy pristúpili
Portálu еSprávy.
V prípade, že oprávnená osoba nebude pristupovať portálu, je potrebné informovať
Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja e-mailom na adresu:
ezakazivanjeupisa2020Hmpn.gov.rs.
Keďže rodičia / iní zákonní zástupcovia mali do 1. februára 2020 možnosť podať v
súlade so zákonom žiadosť škole, do ktorej nepatria teritoriálne, je potrebné, aby oprávnená
osoba školy do 1. 04.2020. zadala do systému údaje o deťoch, pre ktoré rodičia / iní zákonní
zástupcovia podali žiadosť.
S úctou,

MINISTER
Mladen Šarčević v. r.

