
Informatika v mateřských
a speciálních školách

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Jsm
e číslo jedna

v českých mateřských šk
ol

ác
h

jaro / léto 2021



Nekupujte zajíce v pytli!
Objednejte si ZDARMA 
nezávaznou prezentaci. 
Tel. 273 132 327

• Většinu produktů máme skladem k okamžitému dodání

• Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny

• Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením a další 
administrativou

• Zdarma školení nebo projektový den od zkušeného 
lektora s akreditací MŠMT

• Zdarma propracovaná technická a metodická podpora 
respektující stupeň Vašich IT dovedností 

• Poskytujeme náhradní plnění bez navýšení, náš skvělý 
pracovní tým tvoří zdravotně handicapovaní



Fungujeme ve všech okresech i v době uzavření škol!
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Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

Notebooky lze libovolně kombinovat s tablety,
vyžádejte si konkrétní cenovou nabídku.

69.000 Kč včetně DPH

17.000 Kč včetně DPH

 + 10 ks značkových školních tabletů 10.1", nový špičkový  
model 2021

 + odolné barevné pouzdro se stojánkem a velkým madlem pro 
bezpečný úchop

 + modul s přepěťovou ochranou  pro hromadné nabíjení

 + předání „na klíč“ včetně dopravy a instalace

 + školení nebo projektový den od lektora s akreditací MŠMT

 + všechny multidotykové interaktivní programy iŠkolička 
Barevné kamínky, licence „Ve škole“ na 1 rok (lze rozšířit 
na kombinovanou licenci „Ve škole a Doma“ umožňující 
distanční domácí výuku v případě uzavření škol)

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
a technickou podporou

 + výkonný značkový notebook 15,6”

 + nainstalovaný a připravený k okamžitému použití

 + obsahuje předinstalované pracovní listy pro předškoláky 
s možností tisku

 + neoprénové pouzdro s myší v několika barvách

UČITELSKÝ NOTEBOOK
v kombinaci s balíčkem tablety

BALÍČEK TABLETY
pro dotační tituly

stylové 
pouzdro s myší  

v několika  
barvách

obsahuje 
pracovní listy 

pro předškoláky 
s možností  

tisku



| 5SchoolBoard Technologies s.r.o. | Beranových 130, 199 00 Praha 9

odolné 
barevné tablety 

SchoolBoard 
NOVINKA 

2021



ukázka z interaktivního programu
DUBEN

Interaktivní displej 

MOTÝLEK 65" s křídly

 + velký displej 65“, 165 cm s postranními keramickými křídly  
(magnetická a popisovatelná fixem)

 + volitelný elektrický výsuv ideální i pro velmi malé děti

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + přístup do on-line aplikace iŠkolička obsahující 
multidotykové programy Barevné kamínky ve verzi dle typu 
zakoupených licencí (lze řešit až při předání, poradíme Vám 
nejvhodnější typ licence)

 + plnohodnotná 3letá desktopová verze vzdělávacího 
programu s více jak tisícem 3D modelů a animací 
z osmi vzdělávacích oblastí (zeměpisu, chemie, biologie, 
matematiky, fyziky, dějepisu a výtvarného umění)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení a vytváření 
vlastních úloh

 + soubor vzdělávacích aplikací

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business

 + rozměry: A 150 cm; B 100 cm; C od 50 cm, D 78 cm, E 306 cm
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Uživatelská 
podpora 

PC Windows
All-in-One

XL

Velký  
displej

Elektrický 
posuv

Klávesnice  
s myší 

NOVINKA 2021

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

139.000 Kč včetně DPH

145.000 Kč včetně DPH

125.000 Kč včetně DPHNA STĚNU

NA STĚNU  
s el. výsuvem

MOBILNÍ STOJAN 
s el. výsuvem

E

AD

B

C
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možnost 
webkamery 
pro distanční 

vzdělávání



ukázka z interaktivního programu
LES

130 cm

NEJDOSTUPNĚJŠÍ

Uživatelská 
podpora 

cca 66 cm

130 cm

79 cm

65 cm

Interaktivní displej 

VŠEZNÁLEK 55"

PC Windows
All-in-One

Standardní 
displej 

M

 + standardní displej 55", 140 cm

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků, 6 per

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + programy Barevné kamínky a iŠkolička v demo verzi 
(plnou verzi lze aktivovat při předání, poradíme Vám 
nejvhodnější typ licence)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení 
a vytváření vlastních úloh

 + soubor dalších vzdělávacích aplikací  

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT v systému DVPP

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business
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Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

109.000 Kč včetně DPH

100.000 Kč včetně DPH

NA STOJAN

NA STĚNU
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ukázka z interaktivního programu
ŘÍJEN

79 cm

130 cm

65 cm

Uživatelská 
podpora 

Nízkonákladová
barevná tiskárna

PC Windows
All-in-One

Mikrofon pro 
logopedii 

Standardní 
displej 

Klávesnice  
s myší 

Přepěťová 
ochrana

M

cca 66 cm

130 cm

Interaktivní displej 

BARVÍNEK 55"
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Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

119.000 Kč včetně DPH

110.000 Kč včetně DPH

NA STOJAN

NA STĚNU

 + standardní displej 55", 140 cm

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků, 6 per

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + integrovaná barevná tiskárna s extra nízkými náklady 
na tisk pro okamžitý tisk pracovních listů a fotografií

 + bezdrátová klávesnice s myší, externí mikrofon pro 
logopedii,

 + přepěťová ochrana

 + programy Barevné kamínky a iŠkolička v demo verzi 
(plnou verzi lze aktivovat při předání, poradíme Vám 
nejvhodnější typ licence)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení 
a vytváření vlastních úloh

 + soubor dalších vzdělávacích aplikací 

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT v systému DVPP

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business
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integrovaná 
nízkonákladaová 

tiskárna



Interaktivní displej 

PILULKA 65" ukázka z interaktivního programu
MOJE TĚLO

90 cm

Uživatelská 
podpora 

PC Windows
All-in-One

Velký displej

149 cm

cca 66 cm

XL

130 cm

65 cm

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

119.000 Kč včetně DPH

110.000 Kč včetně DPH

NA STOJAN

NA STĚNU
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 + velký displej 65", 165 cm

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků, 6 per

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + programy Barevné kamínky a iŠkolička v demo verzi 
(plnou verzi lze aktivovat při předání, poradíme Vám 
nejvhodnější typ licence)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení 
a vytváření vlastních úloh

 + soubor dalších vzdělávacích aplikací

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT v systému DVPP

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business
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ukázka
instalace
na stěnu



ukázka z interaktivního programu
S LIPÁČKEM NA VÝLET

90 cm

149 cm

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Uživatelská 
podpora 

Nízkonákladová
barevná tiskárna

PC Windows
All-in-One

Mikrofon pro 
logopedii 

Velký  
displej

Klávesnice  
s myší 

Přepěťová 
ochrana

XL

cca  
66 cm

130 cm

65 cm

Interaktivní displej 

LIPÁČEK 65"

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

129.000 Kč včetně DPH

120.000 Kč včetně DPH

NA STOJAN

NA STĚNU

 + velký displej 65", 165 cm

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků, 6 per

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + integrovaná barevná tiskárna s extra nízkými náklady na tisk

 + bezdrátová klávesnice s myší, externí mikrofon pro logopedii,

 + přepěťová ochrana

 + panáček Lipáček, exkluzivní 40 cm vysoká dřevěná motivační 
loutka vyrobená českým řezbářem

 + přes 170 digitálních pracovních listů »S Lipáčkem na výlet 
| Barevné kamínky« s tiskovým výstupem zaměřených 
na poznávání ČR

 + Obrázková mapa MOJE VLAST

 + programy Barevné kamínky a iŠkolička v demo verzi (plnou 
verzi lze aktivovat při předání, poradíme Vám nejvhodnější 
typ licence)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení a vytváření 
vlastních úloh

 + soubor dalších vzdělávacích aplikací 

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT v systému DVPP

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business

Lipáček
motivační

loutka
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integrovaná 
nízkonákladaová 

tiskárna
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ukázka z interaktivního programu
DUBEN

90 cm

149 cm

123 cm

plynule 
od 38 cm 
do 94 cm

85 cm

90 °

stojan s elektrickým 
nastavením výšky 
a sklonu displeje

PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY
Interaktivní displej 

POMOCNÍČEK 65"

139.000 Kč včetně DPH

S MOBILNÍM ELEKTRICKÝM STOJANEM

Uživatelská 
podpora 

PC Windows
All-in-One

XL

Velký  
displej

Elektrický  
posuv a naklápění

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč.
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou.

 + velký displej 65" 165 cm

 + rozlišení 4K (3840×2160), 20 dotyků, 6 per

 + integrovaný výkonný počítač s OS Windows 10 Pro, 
plnohodnotné All-in-One řešení z výroby

 + pojízdný celokovový stojan s elektrickým nastavením 
výšky a sklonu displeje umožňující sklopení až o 90° 
do polohy tzv. interaktivního stolečku

 + bezdrátová klávesnice s myší

 + programy Barevné kamínky a iŠkolička v demo verzi 
(plnou verzi lze aktivovat při předání, poradíme Vám 
nejvhodnější typ licence)

 + program v češtině pro okamžité psaní, kreslení 
a vytváření vlastních úloh

 + soubor dalších vzdělávacích aplikací

 + cloudové úložiště s kapacitou 30 GB

 + předání „na klíč“, včetně instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT v systému DVPP

 + zapojení do projektu METODICKÝCH KABINETŮ 
DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | Vědeckotechnický park 
Univerzity Palackého v Olomouci s rozsáhlou metodickou 
podporou zahrnující i vzdálený technický přístup přes 
TeamViewer Business
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Pomocníček má především usnadňovat práci handicapovaným dětem v  léčebnách a stacionářích. 
Jediný rozdíl oproti našim ostatním modelům je v elektrickém stojanu, u kterého lze nastavit přesnou 
výšku a úhel naklonění displeje tak, aby se zařízením mohlo plnohodnotně pracovat i dítě na invalid-
ním vozíku. Stojan umožňuje naklopení displeje až o 90° do polohy tzv. interaktivního stolečku. Pokud 
nemáte handicapované děti, volte model se standardním pevným stojanem, který používá naprostá 
většina mateřských škol. Za ušetřené peníze si můžete dokoupit vzdělávací programy Barevné ka-
mínky, ze kterých budou mít Vaše děti mnohem větší radost než z elektrického naklápění.
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neonová 63

3.900 Kč včetně DPH

2.900 Kč včetně DPH

10.900 Kč včetně DPH

nebo ZDARMA ke každé interaktivní sestavě

1.500 Kč včetně DPH

Dodáváme široké portfolio IT produktů a služeb pro sektor 
vzdělávání. Neváhejte nás kontaktovat s Vaší individuální 
poptávkou. Mezi nejžádanější patří:

Nejpopulárnějším příslušenstvím ke každé interaktivní 
sestavě SchoolBoard je barevný textilní kryt podšitý měkkou 
PUR pěnou. Spolehlivě ochrání Vaše nové zařízení proti 
prachu a mechanickému poškození. Na výběr máte z mnoha 
barev pro dokonalé sladění s interiérem Vaší třídy.

Webkamera pro interaktivní sestavy

Instalace nového WiFi routeru

Akreditovaná školení

Služby a příslušenství

Ochranný textilní kryt

Provedeme 
odborný  
servis 
Vašich 
počítačů

Vyřešíme 
Vám internet, 
nainstalujeme 
wi-fi router

webkamera
pro distanční

vzdělávání

Wi-Fi
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Jakou  
barvu krytu  
si vyberete?

žlutá 02

oranžová 19

sv. zelená 08

modrá 03

sv. hnědá 20

tm. zelená 09

stř. modrá 04

reflexní zelená 68

vínová 05

reflexní modrá 69

tm. šedá 13

sv. šedá 07

reflexní růžová 71

červená 15



Jsm
e číslo jedna

v českých mateřských šk
ol

ác
h

Fungujeme ve všech okresech i v době uzavření škol!  
Objednejte  si zdarma nezávaznou prezentaci přímo ve Vaší škole.

Copyright SchoolBoard Technologies s.r.o. 2021, všechna práva vyhrazena. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu


