
 
 

Rodičovské konto EduPage 

Vážení rodičia, radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre 

prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so 

školou. 

A. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi? 

 

1. Prihlasovacím menom do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú ste poskytli 

škole. Na túto adresu Vám prišlo heslo. 

2. Prihlasovacie údaje zadajte sem: 

 

B. Ak ste škole poskytli e-mailovú adresu, ale neviete heslo 

 

1. Heslo si môžete od systému EduPage kedykoľvek vyžiadať. 

Postupujte takto: 

2. Ak sa neviete prihlásiť, skontrolujte, prosím, či: 

 nemáte zapnutú anglickú klávesnicu 

 nemáte zapnutý CAPS lock a nepíšete veľkými písmenami 

 nemáte zapnutý Num lock a v hesle máte čísla 

3. Ak neviete, či máte vytvorený rodičovský prístup alebo neviete svoje prihlasovacie 

údaje, kliknite v prihlasovacom dialógu na "Neviem prihlasovacie meno a heslo". 

 



 
 

4. V otvorenom okne vypíšte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Ak už máte 

vytvorené rodičovské konto, systém vám na túto mailovú adresu pošle link na 

zmenu hesla. 

5. Skontrolujte si email vo Vašej pošte (pozrite pre istotu spam). 

6. Ak aj napriek tomu sa neviete prihlásiť, napíšte na e-mail na heslo@srobarka.sk 

C. Ak máte viac detí 

1. EduPage vám zobrazí všetky deti, ktorým školy zadali túto Vašu e-mailovú adresu. 
2. Ak škola zatiaľ nezadala Vašu e-mailovú adresu, do EduPage sa zatiaľ nemôžete 

prihlásiť ako rodič. Požiadajte triedneho učiteľa, aby Vašu e-mailovú adresu zadal 
do EduPage. 

3. Ak máte zo školy papierik, na ktorom je uvedené meno a heslo do žiackeho konta, 
týmto sa môžete prihlásiť ako žiak. Môžete prezerať známky, ale nemôžete ich 
podpisovať, ani zadávať elektronické ospravedlnenky, či komunikovať so 
školou ako rodič. 

4. Poznámky: 

 Ak ste zadali na rôzne školy rôzne adresy, tento postup musíte opakovať pre 
každú e-mailovú adresu. 

 Ak ste v mobilnej aplikácii prihlásený ako žiak a škola Vám zašle e-mailom 
prihlasovacie údaje do rodičovského konta, odporúčame odstrániť z 
aplikácie žiacke konto a prihlásiť sa ako rodič. 

 Ak už v aplikácii máte nejakého používateľa, hocikedy si môžete pridať 
ďalšieho takto: 

 

D. Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi? 

1. Ak máte na škole viac detí, stačí sa prihlásiť do mobilnej aplikácie rodičovským 
kontom a automaticky by sa vám mali zobraziť v aplikácii všetky vaše deti. Systém 
EduPage prepojí všetky Vaše deti s rodičovským kontom cez vašu emailovú adresu. 



 
 

2. Medzi jednotlivými deťmi sa môžete prepínať cez ikonu v ľavom hornom rohu 
úvodnej obrazovky. 

3. Kliknite na meno dieťaťa. 

 

4. Na webe kliknite na tlačidlo so svojim menom. Mali by ste vidieť všetky svoje deti, 

ktoré sú na danej škole. 

5. Deti môžete mať pod jedným kontom aj v prípade, že navštevujú rôzne školy.  

6. V tomto prípade je dôležité to, aby ste na každej z týchto škôl mali v EduPage 

zadanú rovnakú e-mailovú adresu. 

 

 


