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Moderná IŽK – všeobecné pokyny pre prácu s modernou IŽK 
Moderná internetová žiacka knižka predstavuje moderný nástroj, ktorý sprostredkúva rodičom informácie 

o prospechu jeho detí a rovnako žiakom umožňuje pristupovať k svojim známkam. Učiteľom poskytuje 

plnohodnotný nástroj na známkovanie, prípravu výsledných známok pre vysvedčenia a pod. 

1. Prihlásenie 

Na prihlásenie do modernej IŽK potrebujete tri údaje: linku pre prihlásenie (napr. 

http://moja.izk.sk/skola/ZSxxxx), prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Všetky tieto údaje Vám 

poskytne škola, zväčša prostredníctvom detí alebo na triednych schôdzkach. Odkaz na prihlasovanie do IŽK 

by ste mali nájsť aj na webovej stránke školy. Ak ste prihlasovacie údaje IŽK nedostali, kontaktuje triedneho 

učiteľa. 

 

 

 

2. Overenie emailovej adresy  

Po prvom prihlásení Vám aplikácia ponúkne overenie Vašej emailovej adresy. Odporúčame aktualizovať 

emailovú adresu, ktorú do modernej IŽK zadalo vedenie školy. Ak je formulár prázdny odporúčame vyplniť 

emailovú adresu, ktorú používate a je funkčná.  

Až po overení emailu Vám budú sprístupnené v IŽK ďalšie funkcie: posielanie správ a rozosielanie známok 

emailom (v prípade, že vedenie školy rozosiela nové známky rodičom a žiakom). 

Váš osobný email je jediná cesta, ktorou si viete obnoviť prístup do IŽK, ak stratíte Vaše heslo. V prípade 

straty Vašich prihlasovacích údajov IŽK Vám zašle pokyny na obnovu hesla práve na tento osobný email. 

Postup na obnovu Vášho hesla nájdete na stránke zákazníckej podpory http://www.izk.sk/otazky.php. 

http://moja.izk.sk/skola/ZSxxxx
http://www.izk.sk/otazky.php
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Na formulári na overenie Vašej emailovej adresy po stlačení tlačidla uložiť moderná IŽK odošle na vyplnenú 

emailovú adresu email s pokynmi na dokončenie overenia emailovej adresy. V prijatom emaile je potrebné 

kliknúť na odkaz „Overenie správnosti emailovej adresy rodic@gmail.com“, čím sa ukončí proces overovania 

emailovej adresy. 

 

 

 

mailto:rodic@gmail.com
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3. Zmena údajov používateľa 

Presuňte kurzor nad svoje meno v pravej hornej časti okna a sprístupní sa hlavné menu, cez ktoré zmeníte 

svoje heslo alebo osobné údaje. 

 

 
 
 

Zmena hesla 

V časti Zmena hesla sa dôrazne odporúča zmeniť si vygenerované heslo, ktoré dostanete od vašej školy po 

spustení modernej IŽK, na svoje vlastné heslo. 

 

 
 

 

Osobné údaje 

V časti Osobné údaje si môžete zmeniť prihlasovacie meno alebo zaktualizovať svoj email. V prípade, že 

vedenie školy rozosiela nové známky rodičom a žiakom aj formou emailu, sprístupní sa Vám zaškrtávacie 

pole, ktoré Vám umožní zasielanie známok emailom odmietnuť. 

Zaškrtnutím poslednej voľby dávate súhlas k občasnému zasielaniu informácií od prevádzkovateľa 

modernej IŽK, firmy ŠEVT a.s.. 

 

 

 

http://www.sevtprerodinu.sk/
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Emailové adresa 

Stav Vašej emailovej adresy v modernej IŽK je signalizovaný stavovou ikonou. 

  – Vaša emailová adresa bola načítaná z informačného systému školy, zatiaľ nebola Vami 

overená, je potrebné, aby ste buď nastavili emailovú adresu, ktorú používate a je platná alebo, ak ju 

máte nastavenú, aby ste stlačili tlačidlo znova odoslať overovací email. 

 

 
 

 

  – Vaša emailová adresa je v procese overovania. Bol Vám zaslaný email s pokynmi na 

dokončenie overenia emailovej adresy.  Nájdite email s inštrukciami vo Vašej emailovej schránke 

a postupujte podľa pokynov v ňom. V prípade, že ste email nenašli, skontrolujte priečinok SPAM 

alebo si zašlite nový overovací email stlačením tlačidla znova odoslať overovací email. 
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  – Vaša emailová adresa bola úspešne overená a moderná IŽK Vám na ňu môže zasielať 

informácie. 

 

 
 

  – Vaša emailová adresa je zablokovaná. Na Vašu emailovú adresu nebolo možné odoslať email – 

email sa vrátil ako nedoručiteľný. Dôvody pre tento stav môžu byť rôzne – v emailovej adrese je 

preklep, adresa neexistuje, emailová schránka je preplnená a pod. V tomto stave moderná IŽK 

neodošle na emailovú adresu používateľa žiadny email. Je potrebné, aby používateľ zadal platnú 

a existujúcu emailovú adresu a overil ju. 
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Zmenu emailovej adresy je možné vykonať podľa potreby. Každá zmena emailovej adresy však vyžaduje 

ešte ďalšiu aktivitu používateľa – používateľ musí potvrdiť, že je vlastníkom emailovej adresy, ktorú zadal do 

formulára. Po zmene emailovej adresy a stlačení tlačidla uložiť IŽK odošle na vyplnenú emailovú adresu 

email s pokynmi na dokončenie overenia emailovej adresy. V prijatom emaile je potrebné kliknúť na odkaz 

„Overenie správnosti emailovej adresy adresa@email.com“, čím sa ukončí proces overovania emailovej 

adresy. 

 

 

 

 

mailto:adresa@email.com

