
SMART Notebook

SMART Notebook je rozšířeným a oblíbeným nástrojem pro přípravu 
interaktivních výukových hodin a tvorbu DUMů. 

Ve SMART Notebooku rychle a snadno vytvoříte přípravu pro probírání nové látky 
se zapojením multimédií, procvičujete a opakujete s pomocí flashových animací 
a rovněž testujete vědomosti vašich žáků. Uživatelské prostředí je v češtině 
a umožňuje jednoduše a rychle vytvářet vlastní DUMy nebo využívat tisíce již 
hotových výukových materiálů z VeŠkole.cz.

Součástí autorského softwaru SMART Notebook je rozsáhlá Galerie,  
která obsahuje:
•  více než 6500 obrázků a interaktivních a multimediálních objektů s vyřešenými 

autorskými právy
•  flashové interaktivní nástroje Lesson Activity Toolkit
•  předchystané šablony s poznámkami a interaktivní aktivity, které se snadno editují 

a mají sjednocenou grafickou úpravu (ikony, vytahovací záložky aj.)
•  interaktivní hry (domino, kostky, šachy) nebo interaktivní nástroje pro atraktivnost 

DUMů (generátory slov, obrázků, nástroje „klikni a odhal“)

Vše může následně uložit, vyexportovat do jiných formátů (pdf, ppt, html aj.) 
a tisknout ve formě pracovních listů, upravovat a přizpůsobit vzdělávacím potřebám 
žáků (individualizace, diferenciace).

Spolupracujeme s výrobci profesionálního obsahu a množství aktivit vytvořených ve 
SMART Notebooku najdete v i-učebnicích a i-cvičeních nakladatelství FRAUS, ALTER 
nebo Terasoft (přes 10 000 cvičení ve SMART Notebooku!). 

Autorský SW pro interaktivní výuku

ZAPOJTE ŽÁKY A STUDENTY
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Vaše digitální přípravaVaše digitální příprava

Probírání nové látky Opakování s flashovými animacemi

Vkládání multimédií – video, zvuk, používání odkazů

Využití rozsáhlého množství obrazových materiálů 
a základních nástrojů

Interaktivní hry

Luštěte křížovky, hrajte se žáky domino nebo šachy

Procvičování

Využití a úprava již připravených šablon

Testování a kvízy

Rychlé vytvoření testů a kvízů pomocí již hotových šablon

Opakování s flashovými animacemi

Snadná tvorba DUMů pomocí interaktivních nástrojů 
Lesson Activity Toolkit

Licenční podmínky
Oblíbený a rozšířený autorský nástroj SMART 
Notebook pro školy má velmi přívětivou licenční 
politiku, patříte-li mezi uživatele SMART 
produktů, nemusíte si s licencemi dělat starosti. 

V poslední době se bohužel objevují nabídky, 
které vedou k mylnému výkladu licenčních 
podmínek a nedorozumění, připomínáme tedy ve 
zkratce podmínky užívání. Smyslem této úpravy 
je lépe chránit duševní vlastnictví a investice 
vložené do vývoje softwaru. 

Pokud Vaše škola zakoupila jiné interaktivní 
zařízení než SMART a přesto chcete využívat 
SMART Notebook, je nutné zakoupit 
samostatnou licenci. 

Škola musí seznámit všechny uživatele 
s licenčními podmínkami a vyžadovat jejich 
plnění. Je to odpovědnost ředitele školy.

Tisíce zdrojů ke stažení 
a úložiště pro vaše DUMy.

MŠMT akceptuje výstupy EU Peníze školám ve formátu SMART Notebook.



SMART NOTEbOOK

Škola vybavená pouze SMART Boardy 

Škole, která používá 1 nebo více SMART boardů a zároveň 
nepoužívá žádná další interaktivní zařízení jiných výrobců, 
postačí multilicence dodávaná společně se SMART boardem, 
která pokrývá:
•  počítač, případně počítače, připojené k interaktivní tabuli 

SMART board
• ostatní počítače školy
•  osobní počítače učitelů využívané k přípravě hodin  

v kabinetu či doma

SMART Notebook lze poskytnout i žákům školy pro přípravu 
referátů a tvorbu žákovských příprav.

Škola vybavená SMART Boardem  
a zároveň dalšími interaktivními zařízeními 

Škola, která sice používá interaktivní tabule SMART board, 
ale zároveň vlastní i interaktivní zařízení (interaktivní tabuli 
či interaktivní projektor aj.) od jiných výrobců, musí počíta-
če pokrýt licencemi následující způsobem:

Multilicence dodávaná společně se SMART Boardem:
•  počítač, případně počítače připojené k interaktivní tabuli 

SMART board 
• ostatní počítače školy
•  osobní počítače učitelů využívané k přípravě hodin v 

kabinetu či doma (pokud jsou tyto počítače připojovány 
k interaktivnímu zařízení, je nutné zakoupit samostatnou 
licenci – viz níže)   

SMART Notebook lze poskytnout i žákům školy pro přípravu 
referátů a tvorbu žákovských příprav.

Samostatná licence pro interaktivní zařízení:
•  počítač připojený k interaktivnímu zařízení jiných výrobců 

než SMART

Škola vybavená interaktivními zařízeními jiných výrobců  
než SMART Technologies 

Škola, která používá výhradně interaktivní zařízení jiných 
výrobců, musí počítače pokrýt licencemi následujícím 
způsobem:

Samostatná licence pro interaktivní zařízení:
•  počítač připojený k interaktivnímu zařízení jiných výrobců 

než SMART

Praha • Brno • Ostrava • Plzeň • Pardubice • České Budějovice • Karlovy Vary • Olomouc • Ústí nad Labem

Pražská 63, Praha 10, tel.: 261 260 218, fax: 261 227 648, www.avmedia.cz/skoly, interaktivnivyuka@avmedia.cz

AV MEDIA, a.s. Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 8001:1999

SMART Notebook
(licence dodávaná se SMART Boardem či SMART Podiem)

SMART Notebook
samostatná licence

Druh licence multilicence jednouživatelská (pro 1 počítač)

Pro koho je určena

•  pro použití s interaktivními produkty SMART
•  školní počítače a počítače učitelů
•  Licenci vlastní kupující organizace (škola) a software může 

provozovat na všech svých počítačích a na rozumném počtu 
počítačů všech svých zaměstnanců, konzultantů, žáků aj. 

•  Naopak nesmí být používána na žádném konkurenčním pro-
duktu, ať je to běžný tablet, konkurenční interaktivní tabule 
či interaktivní projektor nebo i samostatný počítač s dotyko-
vým displejem, který užívá více osob. 

•  pro použití s interaktivními zařízeními jiných 
výrobců než SMART Technologies

•  pokrývá pouze 1 počítač, který je připojen k in-
teraktivnímu zařízení jiného výrobce než SMART 
Technologies

•  pro počítače učitelů sloužící k přípravě hodin je 
nutno mít individuální uživatelskou licenci

Upgrade na novou verzi zdarma bez možnosti upgradu (technická podpora 1 rok)

Cena

•  společně se SMART boardem řady 200, 400 a 600  
= 12 500,- Kč (15 000,- Kč s DPH)

•  společně SMART boardem řady 800, podporující více dotyků  
= 16 500,- Kč (19 800,- Kč s DPH)

•  licence pro interaktivní zařízení  
= 16 500,- Kč (19 800,- Kč s DPH)

Multilicence dodávaná 
se SMART boardem

Licence pro přípravu učitelů jsou již zahrnuty  
v nákupu multilicence se SMART boardem

Nákup samostatné 
licence pro interaktivní 
zařízení

Nákup samostatné 
licence pro interaktivní 
zařízení

Interaktivní  
zařízení

(ne SMART)

Interaktivní  
zařízení

(ne SMART)

Multilicence dodávaná 
se SMART boardem

Licence pro přípravu učitelů jsou již zahrnuty  
v nákupu multilicence se SMART boardem

Nákup samostatné 
licence pro interaktivní 
zařízení

Interaktivní  
zařízení

(ne SMART)

Nákup samostatné 
licence pro interaktivní 
zařízení

Interaktivní  
zařízení

(ne SMART)


