
Vše opět skladem 
k okamžitému dodání!

A K T U Á L N Ě :

Učení, které baví

®

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Uzávěrka nákupů ze  starého rozpočtu12. ledna
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elektrický 
posuv
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TOP PRODUKT

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Interaktivní sestava SchoolBoard® MOTÝLEK je vhodná 
zejména pro předškoláky. Má přídavná tabulová křídla, 
která jsou magnetická a popisovatelná fixem. Můžete 
tak na ně umístit např. některý z našich výukových obra-
zů. Od nás dostanete jako dárek velký tématický obraz 
„Co umím k zápisu do základní školy“. Mobilní stojan 
s elektrickým nastavením pracovní výšky umožňuje práci 
jak předškolákům, tak i tříletým dětem.

Interaktivní sestava SchoolBoard® POMOCNÍČEK je vhod-
ná zejména pro smíšené třídy. Mobilní stojan s elektric-
kým nastavením pracovní výšky umožňuje práci předško-
lákům i  tříletým dětem. Velká kolečka zajišťují libovolné 
umístění a natočení v rámci jedné třídy, případně snadné 
převážení mezi více třídami.

elektrický 
posuv
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Nabízíme i další varianty, neváhejte nás kontaktovat

Instalace na stěnu

Pevná instalace na stěnu bez možnos-
ti měnit výšku.

Uchycení na stěnový el. pojezd s ply-
nulou regulací výšky a s bezpečnost-
ním antikolizním systémem.

Dvě postranní keramická křídla, mag-
netická, popisovatelná fixem. Uchy-
cení na stěnový el. pojezd s plynulou 
regulací výšky a s bezpečnostním  
antikolizním systémem.

Navíc
+ Dvě postranní keramická křídla, magnetická,  
    popisovatelná fixem

+ Tematický obraz „Co umím k zápisu do základní školy“ 
Navíc
+ Tematický obraz 
„Moje zdraví“ 

Interaktivní sestavy

SchoolBoard® 

pro předškolní vzdělávání
 [sku:lbord]

PILULKA 65" POMOCNÍČEK 65" MOTÝLEK 65"

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

součástí dodání je:
 + interaktivní displej 65” (165 cm), 
orientační rozměry 150 × 90 cm
 + rozlišení 4K, 20 dotyků
 + instalace na stěnu nebo na mobilní 
stojan
 + OS Windows 10 Pro, plnohodnotné 
All-in-One řešení z výroby
 + procesor i5,  RAM 8 GB, SSD 240 GB
 + iŠkolička Barevné kamínky, všechny 
interaktivní programy a úkoly pro 
dvojice, multilicence „Ve škole“ na 1 
rok (s možností dokoupení licence až 
na 5 let)
 + program v češtině pro okamžité 
psaní, kreslení a vytváření vlastních 
úloh
 + další příslušenství dle zvoleného 
modelu
 + předání „na klíč“, včetně dopravy, 
instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT
 + záruka 3 roky
 + následná technická a metodická 
podpora zahrnující i vzdálený 
přístup přes TeamViewer Business 
(v pracovních dnech od 9 do 15 hod.)

elektrický 
posuv

109.000 Kč včetně DPH 139.000 Kč včetně DPH 149.000 Kč včetně DPH

elektrický 
posuv
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Při jednorázovém nákupu tří a více sestav množstevní sleva 10.000 Kč za sestavu

Instalace na mobilní stojan

Instalace na standardní mobilní stojan 
bez možnosti měnit výšku.

Uchycení na mobilní el. stojan s ply-
nulou regulací výšky a s bezpečnost-
ním antikolizním systémem.

Dvě postranní keramická křídla, 
magnetická, popisovatelná fixem. 
Uchycení na mobilní el. stojan s plynu-
lou regulací výšky a s bezpečnostním 
antikolizním systémem.

10 ks výkonných školních tabletů 10.1"

 + Všechny interaktivní programy 
Barevné kamínky iŠkolička v plné 
roční licenci pro práci ve škole 
 + Nabíjecí modul
 + Školení od odborníka z praxe 
(možno i akreditované)
 + Lze libovolně kombinovat s note-
booky, vyžádejte si konkrétní 
nabídku

Navíc
+ Nízkonákladová barevná tiskárna

+ Interaktivní pracovní listy „S Lipáčkem na výlet“ v roční licenci

+ Motivační loutka panáčka Lipáčka od českého řezbáře

+ Tematický obraz „Mapa ČR“ 

+ Mikrofon pro logopedii, bezdrátová klávesnice s myší, 
    přepěťová ochrana

Navíc
+ Dvě postranní keramická křídla, magnetická,  
    popisovatelná fixem

+ Tematický obraz „Co umím k zápisu do základní školy“ 

LIPÁČEK 65" POMOCNÍČEK 65" MOTÝLEK 65"

Šablony
BALÍČEK TABLETY

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

elektrický 
posuv

elektrický 
posuv

129.000 Kč včetně DPH 139.000 Kč včetně DPH 149.000 Kč včetně DPH 69.000 Kč včetně DPH
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PROJEKTOVÝ DEN

MÁME RÁDI JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLKY

Mateřská Škola
Rtyně nad Bílinou

https://www.schoolboard.cz/projektove-dny-foto-a-video/


MÁME RÁDI JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLKY
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Videa  

z projektových 

dnů jsou na našich 

webových 

stránkách v sekci  

PROJEKTOVÉ DNY 

https://www.schoolboard.cz/projektove-dny-foto-a-video/
https://www.schoolboard.cz/projektove-dny-foto-a-video/
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Dodáváme vlastní 
programy iŠkolička 
Jedná se o ryze české programy, které vy-
cházejí z českých tradičních hodnot a kultur-
ních zvyků. Programy jsou jako jedny z mála 
multidotykové, tzn. že na splnění úkolů může 
pracovat až dvacet dětí současně! Jednu 
licenci můžete bez omezení používat na všech 
noteboocích, tabletech i interaktivních sesta-
vách SchoolBoard®v rámci Vaší školy. Instalaci 
do všech Vašich zařízení provedeme zdarma 
v rámci předání interaktivní sestavy. V případě 
uzavření škol umožňují distanční vzdělávání 
rozšířením o domácí licenci.
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Naše produkty dodáváme napřímo  
bez účasti třetích stran.
Pozor na podvodníky! Všechny naše produkty do-
dáváme napřímo bez účasti třetích stran.
Jsme jedinými prodejci produktů a služeb ozna-
čených Barevné kamínky, SchoolBoard, nebo 
iŠkolička. Nikdo jiný nesmí v obchodním styku tato 
označení používat. Pokud tak činí, jedná nezá-
konně a bez našeho souhlasu. Neváhejte nás, či 
policii o těchto případech informovat. Jen od nás 
dostanete komplexní řešení  „na  klíč“, zahrnující 
osvědčené programy, výkonná zařízení, i  ojedi-
nělou každodenní uživatelskou podporu. Za kaž-
dým pohybem animované postavičky jsou stovky 
hodin mravenčí práce, která má svou cenu. Ne-
můžeme, ani nechceme konkurovat produktům,  
jejichž jedinou předností je nízká cena. My nikdy 
nebudeme nejlevnější, ale vždycky se budeme 
snažit být nejlepší. Máte-li pochybnosti, zda-li 
opravdu kupujete naše prémiové řešení, neváhej-
te nás kontaktovat.

Pozor na podvodníky!
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My používáme 
plnohodnotný

Levnější konkurence 
používá zjednodušený

ANDROID
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Učení, které baví

®

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Nekupujte zajíce 
v pytli!

Zdarma u Vás 
uspořádáme nezávaznou 

prezentaci a důkladně 
Vás vyškolíme


