WEB АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ

Упутство за активацију апликације
На „root“-у сајта школе креирајте фолдер „skola“ и у њему поставите фајл
index.php који Вам је послат.

Инсталација на платформи JOOMLA
1. Као ставка менија
Направите ставку менија типа „Iframe Wrapper“ или „ифраме омотач“ ако је
администраторски приступ на српском језику. Затим у „URL“ упишите
следећи код:
Апсолутна веб адреса:
https://www.osrakic.edu.rs/skola/index.php?action=prijava_prvaka
или релативна веб адреса:
/skola/index.php?action=prijava_prvaka
Ширину поставите на 100%, а висину на 650.
Наравно, у наведеном линку, ако унесете апсолутну веб адресу, и у свим
осталим линковима у овом тексту, речи „osrakic.edu.rs“ треба заменити
веб адресом вашег сајта. Зато дајем предност релативном адресирању.
Запажање: Ако ваш сајт ради са http протоколом, вероватно ће бити
потребно да у наведеном коду унесете http уместо https.
Ако сте уместо препорученог фолдера “skola”, направили фолдер под
другим називом, коригујте наведену путању.

2. Као модул - Custom HTML (лични HTML код)
Овај тип модула користи едитор у коме се може поставити линк на: дугме,
слику или текст. Одаберете на којој локацији ће се појављивати овај модул.
После овога модул ће бити видљив на сајту, на изабраном месту.
Да би се апликација отварала на месту где и остали чланци, најбоље је
направити ставку менија, како је, већ, објашњено на редном броју 1. на овој
страни. Затим покренути апликацију преко тог менија и копирати линк из
адресног прозора. На пример, ако у адресној линији пише:
https://www.osrakic.edu.rs/index.php/prijavite-dete-za-upis-u-i-razred.html
ископирајте све иза: https://www.osrakic.edu.rs/ (црвени текст) , кликните, у
администраторском делу модула, на „Insert/Edit link“ и унесите наведени
код. Сачувајте промене и то је то.
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3. Као „button“
Овде треба користити исти код као у претходном примеру у оквиру HTML
тага <button>. HTML код се види на следећем примеру:
<p style="text-align: center;"><button type="button" style="cursor: pointer;
font-size: 16px;" onclick="location.href='index.php/prijavite-dete-za-upis-ui-razred.html'">Овде пријавите дете за упис у први разред</button></p>

Инсталација на платформи WORDPRESS
Направити нови пост (Чланак) и у моду “text” додати следећи код:
<iframe src="https://www.osrakic.edu.rs/skola/index.php?action=prijava_prvaka"
width="100%" height="650px"> </iframe>
Када се вратите у мод „Visual“ односно „Видљиво“, видеће се форма, наравно,
ако је линк добар и ако је школа укључена. Сада треба повезати овај чланак или
страну са ставком менија.
На прилогу се види како форма изгледа на сајту.

Изглед форме на сајту
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ЈМБГ детета се контролише, тако да је свака злоупотреба искључена. Није могуће унети
једно дете више пута. Након попуњавања форме, школи се аутоматски шаље емаил са
унетим подацима, а сви унети подаци се чувају у бази и само овлашћено лице школе их
по потреби може прегледати и штампати
Приликом пријављивања школе можете изменити текстове које се видите на доле
приказаној илустрацији, а обележени су црном и црвеном стрелицом. Наведени текстови
ће бити приказани црним и црвеним словима

Изглед форме за пријављивање детета
Црни текст, обележен црном стрелицом већ је уписан, али га, приликом пријављивања
школе, или касније, можете променити или обрисати. Црвени текст обележен црвеном
стрелицом уписујете сами. И овај текст можете накнадно променити или обрисати. Оба
наведена текста могу бити дужине до 255 карактера.
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Мењање корисничких података
Ако накнадно одлучите да неведене текстове промените, то можете урадити на два
начина:
•
•

На фајлу који Вам шаљемо након пријављивања школе имате опцију „Измена
података о школи“ (детаљније на страни 6.)
Треба да отворите следећи сајт: https://www.sklad.rs. Затим кликните на ставку
менија „Корисници“ и на ставку подменија „Школе – Мењање података“.

Било који од ова два начина да користите, отвориће се форма за логовање, на којој
треба уписати корисничко име и лозинку. Ако је све добро уписано, отвориће се форма
за мењање података.
Форма за логовање и форма за измену приказане су на следећим сликама.

Форма за логовање
Корисничко име и лозинку, послаћемо Вам одмах пошто апликацију поставите на сајт.
Ово је детаљније објашњено на страни 6. „Списак пријављених првака“
На форми за мењање података можете променити све податке о школи, осим података
о идентитету школе, сајта школе и статус школе. Статус школе може бити активна или
неактивна, или другим речима, школа може бити укључена или искључена из
апликације. Свака школа која се пријави, одмах je активна, али се може и одјавити.
Одјављивање и поновно пријављивање радимо ми на основу Вашег званичног захтева,
који треба да нам упутите са Е-maila који се види на форми. Захтев упућујете на
zoran2310@gmail.com.
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Форма за измену података школе „Милан Ракић“
Ова опција је додата 2018. године са циљем да корисници сами промене податке,
уколико се укаже потреба.
У циљу унапређења ове апликације или на предлог корисника, додаваћемо, можда и
неке нове могућности.
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Списак пријављених првака
Иако ће те за сваког пријављеног првака добити све податке, о пријављеном детету,
електронском поштом, ипак је неопходно да списак пријављене деце можете видети и
по потреби одштампати кад год је то потребно.
„Апликацију за преглед“ и штампање списка пријављене деце „web_prvaci.zip“,
коју Вам ми шаљемо, треба да поставите на десктоп неког рачунара у школи (код
секретара, педагога, психолога...) и тада се списак може видети и штампати само са тог
рачунара.
Апликација се може ставити и на УСБ флеш и покретати са њега на било ком
рачунару, под условом да је рачунар повезан на интернет.
Напомињемо да, поменуту, апликацију „web_prvaci.zip“ шаљемо на ваш меил
тек када апликација буде постављена на сајт. Разлог је чисто техничке природе.
На следећој слици види се изглед наведене апликације, али без списка ученика.

Форма за приказ списка пријављених првака

Ову апликацију можете и сами инсталирати на следећи начин:
• Распакујте, на хард диск, поменути фајл „web_prvaci.zip“, који смо Вам ми
послали. Том приликом добићете Фолдер под називом „web_prvaci“. У овом
фолдеру видећете један фолдер и фајл „Х_Spisak_prijavljenih_Prvaka.html“ (Х
је евиденциони број ваше школе).
• Затим можете извући пречицу овог фајла на десктоп и то је све.
• Апликацију покрећете као и све друге програме на свом компјутеру - дупли клик
мишем, на наведени фајл.
• Када кликнете на „Списак пријављених првака“ отвориће се екран који је
приказан на следећој илустрацији и тражиће корисничко име и лозинку.
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Корисничко име и лозинка стављени су са циљем спречавања неовлашћеног
приступа списку пријављених првака. Ако неко дође у посед ове апликације и
покрене је, неће моћи да види списак ако нема корисничко име и лозинку.
• Корисничко име и лозинка су, такође, повезани са одређеном школом тако да
овлашћено лице једне школе може видети податке само за своју школу. Ово је
урађено у складу са прописима о заштити личних података.

Овај програм већ користе следеће основне школе:
„Надежда Петровић“, Нови Београд (https://www.osnovnaskola.rs),
„Јован Дучић“, Нови Београд (https://www.jovanducic.edu.rs),
„Лаза Костић“, Нови Београд (https://www.lazakostic.edu.rs),
“Марко Орешковић“, Нови Београд (https://www.markooreskovic.edu.rs),
„Милан Ракић“, Нови Београд (https://www.osrakic.edu.rs),
„Дуле Караклајић“, Београд – Лазаревац (http://www.dulovaskola.edu.rs),
„Раде кончар“, Земун (http://osradekoncar.edu.rs),
„Влада Обрадовић Камени“, Нови Београд (https://www.oskameni.edu.rs),
„Скадарлија“, Београд (http://www.osskadarlija.edu.rs)
“Петар Кочић”, Земун (https://www.ospetarkociczemun.rs)
„Ристо Пророковић“, Невесиње (https://www.osnevesinje.org)
Ако Вам је потребна било каква помоћ или додатна обавештења, можете нас
контактирати телефоном 011/8750708 или 063/8046527 или 064/8776327. А ако
сте у телекомовој мобилној мрежи школа, можете нас контактирати и на скраћени
број 3002, или путем маила: zoran2310@gmail.com.

Студио „Либер“
Зоран Ђорђевић
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