Čo potrebuje pedagogický zamestnanec k vytvoreniu konta RIAM
• K vytvoreniu konta RIAM pedagogický zamestnanec potrebuje súkromnú e-mailovú
schránku.
Do súkromnej e-mailovej schránky bude pedagogický zamestnanec dostávať informácie súvisiace s
vytváraním konta Riam, informácie o zmene hesla konta Riam a informácie o blížiacom sa konci platnosti
hesla konta Riam.
Pedagogický zamestnanec musí byť zaevidovaný v školskom informačnom systéme a údaje zo
školského informačného systému musia byť odoslané do Rezortného informačného systému (RIS).

POSTUP RIADITEĽA - vygenerovanie tokenu pre pedagogického zamestnanca
Ak Vás pedagogický zamestnanec informuje, že má záujem vytvoriť si konto RIAM, postupujte:
1. V internetovom prehliadači (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) zadajte adresu www.riam.sk
2. Na stránke Riam zadajte Vaše prihlasovacie meno k Vášmu kontu RIAM
(v tvare meno.priezvisko@iedu.sk) a heslo a kliknite na „ Prihlásiť sa “.

3. Na stránke v strednej sekcii pod „Vaše nástroje“ kliknite na „Generátor tokenov (pridať kolegu)“.
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4. Na stránke v poli „Škola alebo zariadenie“ (v prípade ak ste riaditeľom na viacerých školách)
vyberte príslušnú školu pedagogického zamestnanca, ktorému budete generovať token.
5. Na stránke v poli „Pracovná pozícia“ vyberte príslušnú pracovnú pozíciu pedagogického
zamestnanca, ktorému budete generovať token.
6. Kliknite na „ Generovať nový token “.
•
•

V poli za „Generovať nový token“ sa Vám zobrazí vygenerovaný token.
V tabuľke „Zoznam už vygenerovaných tokenov“ sa Vám v prvom riadku zobrazí pole
s informáciou o novo vygenerovanom tokene (platný – ešte nepoužitý token je označený
zelenou ikonou v stĺpci „Stav“)

7. Kliknutím na pole ... v príslušnom riadku tabuľky „Zoznam už vygenerovaných tokenov“ sa Vám
na novo otvorenej stránke zobrazia súhrnné informácie o vygenerovanom tokene.
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8. Kliknutím na „ Vytlačiť pozvánku “ vytlačíte pozvánku s tokenom, ktorú odovzdáte pedagogickému
zamestnancovi.
•

Pred vytlačením pozvánky je možné pridať alebo upraviť text poznámky.

9. Ak chcete generovať token pre ďalšieho pedagogického zamestnanca postupujte od bodu 4., ak
nie, kliknutím na „Späť “ na konci stránky, sa vrátite na hlavnú stránku.

10. Kliknutím na „ Odhlásiť sa “ v pravom hornom rohu stránky Riam sa odhlásite.

V prípade potreby kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).
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