Vážení rodičia, milí žiaci,
školská stránka Edupage slúži na elektronickú komunikáciu školy s Vami. Neponúkame Vám ju ako náhradu za
osobný a živý kontakt, či konzultácie na rodičovskom združení i mimo neho. Je to skôr doplnok, ktorý pri rozumnom používaní
môže byť veľmi rýchlym a efektívnym pomocníkom pri našej komunikácii. Zatiaľ využívame len niektoré moduly - DOMÁCE
ÚLOHY (pre chýbajúcich žiakov) a ZNÁMKY - elektronickú žiacku knižku (známky pre 3.-4. ročník, poznámky a slovné
hodnotenia pre 1.-4. ročník). Ak sa nám osvedčia a udržíme ich spoločne pri živote, môžeme sa neskôr pokúsiť oživiť aj ďalšie.
K obsahu sa dostanete cez:
POČÍTAČ (PC), NOTEBOOK (webová stránka Edupage)
 Navštívte domovskú stránku školy https://www.zskosariska.sk/
 Kliknite na položky "E-žiacka knižka" alebo "E-domáce úlohy"



Tieto odkazy Vás presmerujú na EduPage: https://zskosariska.edupage.org

SMARTFÓN (mobilná aplikácia EduPage)
 pre Android si stiahnite z GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage
 pre iOS si stiahnite z iTunes
https://apps.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk&ls=1

Škola Vám zasiela zvyčajne na začiatku školského roka prístupové meno zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a heslo pre
prihlásenie. Tieto údaje slúžia pre prihlásenie sa do žiackeho konta. Nemeňte ich. Pri strate prihlasovacích údajov Vám ich
škola na požiadanie poskytne znova alebo vygeneruje nové.

ŽIACKE KONTO EDUPAGE
slúži žiakom, aby si môžu pozerať svoje výsledky, známky, hodnotenia. Na tomto mieste zvyčajne nájdu aj domáce úlohy pre
chýbajúcich žiakov. K domácim úlohám sa dostanú síce aj bez prihlásenia na Edupage, ale nie k ich prílohe, ktoré bývajú
rovnako dôležité ako zadania (tvoria ich napr. naše poznámky a pomôcky k učivu, príp. oskenovaná práca v zošite iného
žiaka). Zo žiackeho konta je nemožné podpisovať známky!

RODIČOVSKÉ KONTO EDUPAGE
je určené rodičom. Funguje podobným spôsobom ako žiacke s tým rozdielom, že slúži ako spätná väzba pre školu, že rodičia
známky, hodnotenia, poznámky videli a vzali ich na vedomie. Podpísať známky možno len z rodičovského konta! Môžete si
ho zriadiť len vtedy, ak ste škole povolili používať na komunikáciu svoju mailovú adresu. Je vo Vašom záujme, aby sa dieťa
nedostalo k Vášmu heslu a nevystupovalo ako rodič.
Ďalšie výhody:
 pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých
detí naraz pod jedným prihlásením .
 z rodičovského konta Vám pri strate hesla Vám systém pridelí nové bez toho, aby ste museli žiadať o ne školu.
 v rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail
 v prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka
 každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodičia uviedli svoju e-mailové adresy v
údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
 V budúcnosti, keď sa predpokladá spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného
žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou

AKO SI VYTVORIŤ RODIČOVSKÉ KONTO,
Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:
POČÍTAČ (PC), NOTEBOOK (webová stránka Edupage)
 Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásenie"

 Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla

 Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ a stlačte „Odoslať“
 Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“
POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam
 Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu
 Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org:

 Kliknite na položku „Zmeniť heslo“
 Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

 Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo“
 Prihláste sa pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte
výhody rodičovského konta
SMARTFÓN (mobilná aplikácia EduPage)
 V dolnej časti obrazovky svieti zelené tlačidlo „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“. V prípade, že sa v systéme
Edupage nachádza Vaša e-mailová adresa, pošleme Vám na uvedený e-mail prihlasovacie heslo.
Ak systém Vašu adresu nepozná, požiadajte triedneho učiteľa o poskytnutie rodičovského prístupu.

AKO ZMENIŤ PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA RODIČOVSKOM KONTE?
POČÍTAČ (PC), NOTEBOOK (webová stránka Edupage)


Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte Môj profil.



Tu si môžete zmeniť heslo.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE A POSTUPY:


Prihlásenie - žiak (PC)
https://help.edupage.org/text.php?id=1119&lang=sk



Prihlásenie - rodič (PC)
https://help.edupage.org/text.php?id=1121&lang=sk



Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage? (mobil)
https://help.edupage.org/text.php?id=1802&lang=sk



Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
https://help.edupage.org/text.php?id=3088&lang=sk



Nefunguje nám heslo/zabudli sme heslo (PC)
https://help.edupage.org/text.php?id=443&lang=sk



Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?
https://help.edupage.org/text.php?id=457&lang=sk



Rodičia: Ako podpísať nové známky? (PC+mobil)
https://help.edupage.org/text.php?id=1406&lang=sk



Známky - Podpisovanie známok (video)
https://www.triednakniha.sk/#!/videos

