


více než
30 let 88 % 1,7 M



Ochrana 
a zabezpečení dat 

Zákaznická 
podpora 8-16 hod. 

V souladu s požadavky 
MŠMT a RVP

Snadná komunikace 
mezi školkou a rodiči 

Vždy po ruce
učitelům i rodičům

Ulehčení od
administrativy

Digiškolka je přehledná aplikace, která vám každý den 
pomůže s agendou kolem školky. 

Snadno s ní budete evidovat omluvenky, připravovat výkazy a tiskové 
sestavy a bude vám i skvělým prostředníkem při komunikaci s rodiči. 

Vše pro správu školky na jednom místě



Díky Digiškolce na pár kliků zařídíte vše, co jste doposud 
složitě řešili přes excely, papírové seznamy a nekonečné 
přepočítávání a přepisování.

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE

Matrika

Evidence zaměstnanců

Třídní kniha

Tiskové sestavy a výkazy

Komunikace s rodiči 

Omluvenky 

Zápisy do škol 

Inventář

GDPR

Evidence úrazů

Elektronický evidenční list 

Evidence testování COVID 19

Ulehčení od
administrativy



Do Digiškolky je snadno přihlásíte na jakémkoli počítači nebo tabletu.
Aplikaci Digiškolka není třeba složitě instalovat.

Vyřídíte vše, co je potřeba, kdykoli a odkudkoli. Přístupy jsou samozřejmě 
pečlivě zaheslované - ochrana a zabezpečení dat je u nás na prvním 
místě.

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE Vždy po ruce
učitelům i rodičům



Mějte komunikaci s rodiči přehledně na jednom místě. 
Součástí Digiškolky je mobilní aplikace pro rodiče a zákonné 
zástupce, v níž si můžete vzájemně psát zprávy nebo 
evidovat omluvenky.

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE

Mobilní aplikace pro rodiče 
je velmi přehledná a je ke stažení 
zcela zdarma.

Snadná komunikace 
mezi školkou a rodiči 



Díky Digiškolce vám odpadne starost ohledně zabezpečení 
citlivých dat o dětech, rodičích i vaší školce.

Zodpovědnost za bezpečné uložení dat je na naší straně. 
Data jsou bezpečně uložena na našich cloudech, a to 
v souladu s legislativou ČR i EU. 

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE Ochrana 
a zabezpečení dat 



Ovládání Digiškolky je snadné a intuitivní. Pokud byste 
však potřebovali s něčím poradit, jsme tu pro vás!

Naši kolegové i kolegyně jsou tu pro vás na mailu i na 
telefonu každý všední den mezi 8-16 hod.

Náš chytrý systém umí i vzdálený přístup na plochu vašeho 
počítače. Pokud byste se ocitli ve svízelné situaci, po vašem 
schválení se připojíme na vaši obrazovku a technický 
problém vyřešíme za vás.

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE

+420 246 034 124
podpora@digiskolka.cz

Zákaznická 
podpora 8-16 hod. 



Sběr dat do matriky a další legislativní povinnosti budou 
díky Digiškolce daleko jednodušší. 

Stačí pár kliknutí a povinná administrativa je vyřízená.
Digiškolka je oproti jiným informačním systémům plně 
v souladu s požadavky MŠMT, Rámcového vzdělávacího 
programu pro PV a GDPR.

S ČÍM VÁM DIGIŠKOLKA POMŮŽE V souladu s požadavky 
MŠMT a RVP



Digiškolka je také zdrojem inspirace pro práci s dětmi. 
Nyní vám jako dárek při objednávce zašleme sadu tištěných 
vzdělávacích materiálů.

Sada obsahuje:

 metodické příručky

 pracovní sešity rozdělené do tří úrovní podle věku dětí

 metodiku zabývající se dětskými emocemi

 drobné dárky pro děti

DIGIŠKOLKA JAKO POMOCNÍK PŘI VÝCHOVĚ



Klikněte na růžové tlačítko níže nebo přejděte na náš web
digiskolka.cz/objednavka a spočítejte si cenu přesně pro 

vaši školku. 

Školky jsou jako dětské obrázky. Každá je jedinečná a nejde je nijak 
třídit či škatulkovat. Proto se naše ceny neodvíjí od typu školky, ale 

od počtu dětí, o které se vaše školka stará. 

Spočítejte si cenu přesně pro vás. 

KOLIK STOJÍ DIGIŠKOLKA

https://digiskolka.cz/objednavka/SPOČÍTAT CENU 
PRO MOJI ŠKOLKU

https://digiskolka.cz/objednavka/
https://digiskolka.cz/objednavka/


obchod@digiskolka.cz

+420 246 034 125

Máte dotazy nebo chcete 
probrat možnosti 
Digiškolky individuálně?
Jsme tu pro vás!

digiskolka.cz | 

https://digiskolka.cz/
https://www.facebook.com/digiskolka
https://www.youtube.com/channel/UCGCvOIZ6vFzO7U0niywI37A
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF57ehk8vUAhAAAAYSAcmcgLRzR9CLoVCkWhJLXILdfN_mxsUSCpq98iUIReghxxE6V52efLtXzhljFe5u_BvsmfblfuFw4X3-M7kW-4dKT86m1HuzmNQrX6myDWPYxHsRGF1Y=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbakalari-software

