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Obecné informace 

Ceník je rozdělen do čtyř barevně odlišených částí, které se věnují vždy jednomu typu školy nebo 

uživatelské podpoře. 

Pro jednotlivé typy škol máte vždy k dispozici: 

• Přehled modulů a balíčků služeb aplikace dm Software 

• Ceník balíčků služeb aplikace dm Software 

Aplikace dm Software je prodávána po jednotlivých balíčcích služeb aplikace. 

Ceník balíčků služeb aplikace dm Software obsahuje roční paušální cenu, která zahrnuje licenci pro 

užívání aplikace, automatické aktualizace, komplexní péči o data (pravidelné zálohování a zabezpečené 

přístupy do aplikace) 

Chcete si aplikaci vyzkoušet ZDARMA, kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu nebo telefonním 

čísle.  

Chcete-li vytvořit cenovou nabídku, nebo máte jakýchkoliv dotaz k cenám, neváhejte nás kontaktovat. 

Kontaktní údaje na obchodní oddělení: 

E-mail: obchod@skolaonline.cz 

Tel.: +420 371 655 165 

 

 

Platnost ceníku: od 1. 1. 2021 
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Moduly a balíčky služeb aplikace dm Software pro mateřské školy  

Moduly Balíčky služeb pro MŠ 

 Základ Standard Premium 

Školní matrika a evidence osob ✓ ✓ ✓ 

Evidence úrazů ✓ ✓ ✓ 

Tiskové sestavy ✓ ✓ ✓ 

Nastavení ✓ ✓ ✓ 

Komunikace ✓ ✓ ✓ 

Elektronická třídní kniha  
✓ ✓ 

Rozvrh, suplování a školní akce  
✓ ✓ 

Veřejné stránky školy  
✓ ✓ 

Výukové zdroje a testy   ✓ 

Domácí úkoly  
 ✓ 

Knihovna  
 ✓ 

Inventář  
 ✓ 

Výkazy  
 ✓ 

Zápisy na školní akce  
 ✓ 

GDPR  
 ✓ 

Propojení s externím systémem   ✓ 

Úložiště dokumentů   ✓ 
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Ceník balíčků služeb aplikace dm Software pro mateřské školy 

Počet dětí Základ Standard Premium 

do 50 2590 2990 3990 

do 100 2990 3990 4990 

do 200 3990 5990 6990 

do 300 3990 6990 9990 

do 400 4990 7990 11990 

do 500 4990 8990 14990 

do 600 5990 9990 16990 

do 800 6990 10990 18990 

do 1000 7990 11990 20990 

do 1200 8990 12990 22990 

do 1400 9990 13990 24990 

nad 1401 10990 14990 26990 

 

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH za jeden rok užívání. 
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Moduly a balíčky služeb aplikace dm Software pro základní školy  

Moduly Balíčky služeb pro ZŠ 

 Základ Standard Premium 

Školní matrika a evidence osob ✓ ✓ ✓ 

Evidence úrazů ✓ ✓ ✓ 

Tiskové sestavy ✓ ✓ ✓ 

Nastavení ✓ ✓ ✓ 

Komunikace ✓ ✓ ✓ 

Tisk vysvědčení ✓
1)
 ✓ ✓ 

Elektronická třídní kniha  ✓ ✓ 

Elektronická žákovská knížka  ✓ ✓ 

Rozvrh, suplování a školní akce  ✓ ✓ 

Veřejné stránky školy  ✓ ✓ 

Výukové zdroje a testy   ✓ 

Domácí úkoly   ✓ 

Školní družina a klub   ✓ 

Knihovna   ✓ 

Inventář   ✓ 

Zápisy do 1. ročníku ZŠ   ✓ 

Výkazy   ✓ 

Učební a tematické plány   ✓ 

Sebehodnocení pro žáky   ✓ 

Zápisy na školní akce   ✓ 

GDPR   ✓ 

Propojení s externím systémem   ✓ 

Úložiště dokumentů   ✓ 

 

1) Zjednodušená evidence závěrečných hodnocení umožňující tisk vysvědčení 
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Ceník balíčků služeb aplikace dm Software pro základní školy 

Počet žáků Základ Standard Premium 

do 50 3590 3990 4490 

do 100 3990 4990 5990 

do 200 4990 6990 7990 

do 300 4990 7990 10990 

do 400 5990 8990 12990 

do 500 5990 9990 15990 

do 600 6990 10990 17990 

do 800 7990 11990 19990 

do 1000 8990 12990 21990 

do 1200 9990 13990 23990 

do 1400 10990 14990 25990 

nad 1401 11990 15990 27990 

 

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH za jeden rok užívání. 
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Ceník uživatelské podpory 
 

Základ Standard Premium 

Podpora STANDARD v ceně balíčku v ceně balíčku v ceně balíčku 

Podpora KOMFORT 1990 2990 3990 

 

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH za jeden rok užívání.  

Cena uživatelské podpory KOMFORT bude škole účtována na základě vybraného balíčku služeb 

aplikace dm Software. 
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Další služby v rámci aplikace dm Software 
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Ceník dalších služeb v rámci aplikace dm Software 

Služba Cena 

Rozšíření kapacity pro ukládání dat 85/100 MB 

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.  

Zvýhodněné balíčky kapacity pro ukládání dat 

Balíček kapacity pro ukládání dat Cena 

2 GB 1000,- 

5 GB 2250,- 

10 GB 4000,- 

15 GB 5400,- 

20 GB 6500,- 

30 GB 8800,- 

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH za jeden rok užívání. 


