Len pre riaditeľov škôl zapojených do projektu Digitálne učivo na dosah.
V roku 2015 bola vo Vašej škole spustená do prevádzky vyhradená sieť Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci projektu Digitálne učivo na dosah,
ktorá umožňuje žiakom a zamestnancom Vašej školy prístup k službám MŠVVaŠ SR a k internetu
vo vysokej kvalite. Pre využívanie jej možností v plnej miere je potrebné, aby každý užívateľ, t.j.
žiak alebo zamestnanec mal aktívne konto v rezortnom systéme RIAM (nazývané aj RIAM konto).
Vytvorené RIAM konto bude slúžiť okrem prístupu k rezortným aplikáciám (aktuálne EVSRŠ a
Edičný portál) aj na prihlasovanie sa siete vo Vašej škole.
-Doplniť do agendového systému k žiakovi jeho osobnú mailovú adresu (príp. mailovú adresu rodiča).
Daná mailová adresa sa bude používať pri zmene hesla RIAM konta žiaka.
POZOR! Preto je veľmi dôležité, aby táto adresa bola uvedená správne a presne.
- V programe aScAgenda sa vyskytovala chyba, ktorá spôsobovala neodoslanie kontaktných údajov.
- Už to je opravené.
- Preto si prosím aktualizujte Vašu aScAgendu na verziu 2016.0.974 obvyklým spôsobom (napr. menu
Pomoc – Kontrola novej verzie) a skúste odoslať údaje do RISu. Je možné, že chyba bola
v predchádzajúcej verzii v zapamätaní zaškrtávača „Odosielať email a mobil žiakov“, pozrite preto
prosím aj na to, či máte túto voľbu zaškrtnutú.

Výhody (info):
1.Bezpečnosť internetu – existuje ochranný systém :
- Centrálna kontrola – Prednastavené pravidlá filtrovania, ktoré stanovil VÚDPaP (netreba behať
od PC k PC a kontrolovať či žiaci navštevujú nevhodné stránky)
- V sieti DUD je dieťa/žiak/študent rozpoznaný svojím RIAM kontom (prihlasovacím menom
a heslom), a teda má len prístup:
o k schváleným a doporučeným digitálnym materiálom poskytnutých priamo MŠVVaŠ
alebo tretími stranami
o riadený na základe obsahovej vhodnosti jednotlivých užívateľov
2.Zabezpečenie dlhodobého prevádzkovania a podpory
- zriaďovanie prístupu k DEO
- riadenie všetkých zariadení a prístupov jednotlivých užívateľov
- CallCentrum – riešenie technických problémov
3.Prístup k digitálnemu edukačnému obsahu:
-v krátkej dobe budú napr. planetavedomosti.sk, rsov.iedu.sk a iné prístupné cez RIAM kontá
-Každý DEO bude prístupný cez RIAM konto - Meno a heslo. (Na vytvorenie RIAM konta je potrebný
osobný email.)
-Toto RIAM konto sa zriaďuje dieťaťu už v MŠ a má ho až kým neukončí štúdium.
-Aktuálnosť – DEO zabezpečí aktualizované informácie, aby si mohli žiaci vytvoriť názor na bežné
udalosti sami.
- pedagóg vďaka DEO demonštruje látku na reálnych príkladoch zo sveta
- poskytuje doplňujúce študijné materiály a príklady, vizuálne a multimediálne prezentácie študijného
materiálu
- výhoda pri potrebe naštudovania si vymeškaného alebo dostatočne neporozumeného učiva
Viac informácií na www.edu-centrum.sk.
V prípade potreby ďalších informácii nás kontaktujte na dud_komunikacia@minedu.sk.

