Na úvodnú stránku vedľa „vitajte na edičnom portáli“ v sekcií s odkazom na „čítaj viac“
(momentálne tak chýba tlačidlo, ktoré by upozornilo, že sa dá vôbec kliknutím na sekciu dostať
k nejakým ďalším informáciám!):
Aktualizácia objednávok pre 1. ročník základných škôl je možná do 12.5.2016 !

Emailom riaditeľom:
Upozornenie!
Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne do 12.5.2016 je v systéme Edičného portálu
sprístupnená možnosť upravenia počtu učebníc pre 1. ročník ZŠ v pôvodnej objednávke z hlavného
objednávacieho konania, ktoré bolo aktívne od 1. do 31. októbra 2015, podľa zmien, ktoré nastali po
ukončení zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ. Počet objednaných učebníc nie je možné meniť pre iný ako
1. ročník ZŠ.
Pre nastavenie aktuálneho počtu požadovaných prváckych učebníc sa prihláste so svojím
Riam kontom a na stránke Edičného portálu v sekcii „Moja škola“, kliknite na hlavnú objednávku
(HOBJ) v časti „Nevybavené objednávky“ a na zobrazenej objednávke upravte počty prváckych
učebníc. Následne tieto počty potvrďte tlačidlom „Potvrdiť počty prvákov“.
V prípade potreby zmeny šlabikárovej sady postupujte prosím podľa týchto krokov:
1. Ako prvé je nutné upraviť počet objednaných kusov (pre všetky súčasti šlabikárovej sady)
v pôvodnej objednávke (HOBJ) z hlavného objednávacieho konania na 0 ks (postupujte podľa
pokynov vyššie).
2. Následne si môžete vytvoriť mimoriadnu objednávku, do ktorej pridáte všetky časti a počty
kusov novej Vami žiadanej šlabikárovej sady.
Vzhľadom na procesy obstarávania učebníc upozorňujeme, že zmeny pôvodných objednávok
budú vybavené len do výšky skladových zásob.

OTÁZKY:
Ako máme postupovať keď potrebujeme, po ukončení zápisu prvákov do 1. ročníka ZŠ, upraviť
počet objednaných učebníc pre 1. ročník ZŠ?
V termíne do 12.5.2016 je v systéme Edičného portálu sprístupnená možnosť upravenia počtu
učebníc pre 1. ročník ZŠ v pôvodnej objednávke z hlavného objednávacieho konania, ktoré bolo
aktívne od 1. do 31. októbra 2015, podľa zmien, ktoré nastali po ukončení zápisu žiakov do 1. ročníka
ZŠ.
Pre nastavenie aktuálneho počtu požadovaných prváckych učebníc sa prihláste so svojím Riam
kontom a na stránke Edičného portálu v sekcii „Moja škola“, kliknite na hlavnú objednávku (HOBJ)
v časti „Nevybavené objednávky“, a na zobrazenej objednávke upravte počty prváckych učebníc.
Následne tieto počty potvrďte tlačidlom „Potvrdiť počty prvákov“.

Ako máme postupovať keď potrebujeme vymeniť objednanú šlabikárovú sadu za inú?
Ako prvé je nutné upraviť počet objednaných kusov (pre všetky súčasti šlabikárovej sady) v pôvodnej
objednávke (HOBJ) z hlavného objednávacieho konania na 0 ks.
Následne si môžete vytvoriť mimoriadnu objednávku, do ktorej pridáte všetky časti a počty kusov
novej šlabikárovej sady.
Vzhľadom na procesy obstarávania učebníc upozorňujeme, že zmeny pôvodných objednávok budú
vybavené len do výšky skladových zásob pre konkrétnu šlabikárovú sadu.
Môžeme si zmeniť počty objednaných učebníc aj pre iný ako 1. ročník ZŠ?
Nie. V termíne do 12.5.2016 prebieha aktualizácia počtov objednaných učebníc iba pre 1. ročník ZŠ
z dôvodu ukončenia zápisov žiakov do 1. ročníka ZŠ.
V prípade akútnej potrebu môžu školy vytvoriť mimoriadnu objednávku. Vzhľadom na procesy
obstarávania učebníc upozorňujeme, že mimoriadne objednávky budú vybavené len do výšky
skladových zásob.

