
Učení, které baví

®

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Z každé prodané 
interaktivní sestavy 
věnujeme 1.000 Kč 
na pomoc Ukrajině
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Nekupujte 
zajíce v pytli!

Pozor na levné 
„digišmejdy“

Zdarma u Vás uspořádáme ne-
závaznou prezentaci, na  které 
si sami vyzkoušíte přednosti 
prémiového řešení. Naše inter-
aktivní sestavy mají již z výroby 
integrovaný plnohodnotný po-
čítač s  OS Windows. Zapínání 
a  vypínání je tak jedním tlačít-
kem bez nutnosti připojovat ex-
terní notebook.

Krach levných dodavatelů energií 
ukázal, jak drahé je to nejlevnější. 
Levné produkty mají vždy nějaký 
háček. Při výběru vhodných digi-
tálních pomůcek pro vaši školu 
vždy zohledněte, že programy 
iŠkolička Barevné kamínky jsou 
pouze v našich zařízeních.
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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, 
magnetická, popisovatelná fixem

• Uchycení na stěnový el. pojezd 
s plynulou regulací výšky a s bez-
pečnostním  antikolizním systémem

nejdostupnější

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

99.000 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

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 ply-
nulou regulací výšky a s bezpeč-
nostním antikolizním systémem

nejžádanější

LIPÁČEK 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.

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 DPH119.000 Kč včetně DPH 139.000 Kč včetně DPH 149.000 Kč včetně DPH

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

PILULKA 65"
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Navštivte náš e-shop ww.schoolboard.cz/eshop

58 ks

Národní plán  
obnovy - MPSV
Využijte schválených investic 
do škol pro rok 2022 na podporu IT 
vzdělávání. Mateřské školy obdrží 
finanční prostředky na digitální 
učební pomůcky s cílem zvýšit 
kvalitu předškolního vzdělávání 
dětí. Podpořeny budou všechny 
mateřské školy, a to částkou ve výši 
8.000 Kč na učitele (přepočteného 
na plný úvazek). Veřejná škola 
nebude o finanční prostředky 
žádat, budou jí poskytnuty místně 
příslušným krajským úřadem jako 
navýšení normativního rozpisu. 
Maximální jednotková cena může 
dosáhnout 40.000 Kč na hardware 
a 60.000 Kč na software. Kromě 
základních digitálních zařízení 
(vzdělávací programy, notebooky, 
tablety apod.) bude možné 
nakoupit programovatelné 
robotické pomůcky a jiné pomůcky, 
které jsou vhodné pro rozvoj pre-
gramotností u dětí v MŠ. Uplatnit 
bude možné náklady vzniklé od  
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

NOVINKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKADIGITÁLNÍ MIKROSKOP VÝUKOVÉ OBRAZY

Speciální dětská sluchátka vhodná 
k tabletům, notebookům a interak-
tivním sestavám SchoolBoard®. Jsou 
vybavena vestavěným omezením hla-
sitosti aby ochránila citlivé dětské uši.  
Dosah až 10 metrů. Na výběr  
v několika barvách.

Květy rostlin, horniny nebo předměty 
denního použití dokáže tento profesi-
onální vizualizér zvětšit do úžasných 
detailů a následně zobrazit na Vašem 
interaktivním displeji nebo notebooku. 
Díky funkci video ho také můžete pou-
žívat jako běžnou webkameru. 

42 ks barevných a 16 ks černobílých 
obrazů formátu A1 pro skupinové i in-
dividuální činnosti - vhodný doplněk 
k interaktivním sestavám

1.000 Kč včetně DPH16.000 Kč včetně DPH 9.000 Kč včetně DPH
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Z naší nabídky také doporučujeme

BALÍČEK TABLETYŠKOLNÍ NOTEBOOKOCHRANNÝ KRYTPRODLOUŽENÍ LICENCE

Výkonný notebook Lenovo Thinkbook 
15,6" W10P EDU

MODEL URČEN POUZE PRO ŠKOLY! 
Dodáváme nainstalovaný a připrave-
ný k okamžitému použití. Obsahuje 
předinstalované programy iŠkolička 
Barevné kamínky v licenci zakoupené 
školou (od 8.850 Kč/ rok). Součástí 
je software pro snadné sdílení fotek 
a dalších dokumentů mezi tablety, 
notebooky a Vaší interaktivní  
sestavou SchoolBoard®.

5 nebo 10 ks výkonných školních tab-
letů 10.1" včetně ochranného pouzdra 
a nabíjecího modulu. Dodáváme nain-
stalované a připravené k okamžitému 
použití. Obsahují předinstalované pro-
gramy iŠkolička Barevné kamínky v li-
cenci zakoupené školou (od 8.850 Kč/ 
rok). Součástí je software pro snadné 
sdílení fotek a dalších dokumentů 
mezi tablety, notebooky a Vaší inter-
aktivní sestavou SchoolBoard®. Možno 
včetně školení od odborníka z praxe.

Určeno pro interaktivní sestavy PO-
MOCNÍČEK, PILULKA, LIPÁČEK. Chrání
proti mechanickému poškození a pra-
chu. Na výběr v 15 barvách.

Zvýhodněná cena prodloužení licence
iŠkolička Barevné kamínky - balíček 
obsahuje 16 interaktivních programů 
a 4 úkoly pro dvojice.
1 / 2 / 3 / 5 let

1 rok: 9.530 Kč
2 roky: 18.320 Kč
3 roky: 24.360 Kč
5 let: 40.600 Kč

10 ks 60.000 Kč včetně DPH

5 ks 35.000 Kč včetně DPH

20.000 Kč včetně DPH1.900 Kč včetně DPHod 9.530 Kč včetně DPH
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Olomouc - Právě zakoupila Mateřská škola 
Olomouc, Schweitzerova

Nové Město pod Smrkem - Právě zakoupila Mateřská škola Nové Město pod Smrkem, Mánesova

Obrnice u Mostu - Právě zakoupila Mateřská 
škola Obrnice, okres Most

právě zakoupili

Ostrava- Již 3. zařízení zakoupila Mateřská 
škola Ostrava, J. Skupy

Deštné v Orlických horách - Právě zakoupila 
Mateřská škola Deštné v Orlických horách
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právě zakoupili

Radovesnice - Právě zakoupila Mateřská škola 
Radovesnice, okres Kolín

Přezletice – Svazková 
škola Panská Pole, 
Přezletice, Veleňská

Choceň - Již 3. zařízení zakoupila Mateřská 
škola Choceň, Smetanova

Boršov nad Vltavou -  Právě zakoupila Mateřská 
škola Boršov nad Vltavou, Ke Školce

Kopidlno - Právě zakoupila Mateřská škola Kopidlno, Havlíčkova
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ICT PROJEKTOVÝ DEN

MÁME RÁDI JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLKY

Mateřská Škola
Janov u Děčína



MÁME RÁDI JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLKY
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Učení, které baví

®

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Z každé prodané 
interaktivní sestavy 
věnujeme 1.000 Kč 
na pomoc Ukrajině

Copyright SchoolBoard Technologies s.r.o. 2022, všechna práva vyhrazena. Některé fotografie a informace mohou mít 
pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.


