
Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Financování ICT z Národního plánu obnovy

AKCE
interaktivní displej 55" 

od 89.000 Kč 

s DPH

Nové programy
pro děti

z Ukrajiny
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BALÍČEK TABLETY

  5 ks od 28.000 Kč s DPH
10 ks od 53.000 Kč s DPH

VŠEZNÁLEK 55" VŠEZNÁLEK 55" BARVÍNEK 55"

Výkonný školní tablet Android 10.1" s ochranným 
pouzdrem. Je dodáván nainstalovaný a připravený 
k okamžitému použití. Obsahuje aplikaci iŠkolička® 
s programy Barevné kamínky®. Cena se odvíjí od po-
čtu tabletů, délky licence a typu školení. Pro konkrétní 
kalkulaci navštivte konfigurátor na našich webových 
stránkách www.schoolboard.cz

Lze z dotace pořídit 
interaktivní tabuli?
Naše zařízení není interaktivní tabule, 
ale All-in-One interaktivní displej, zjed-
nodušeně řečeno velký tablet. Nedílnou 
součástí je výukový software, se kterým 
pracuje dítě samostatně pod dohledem 
pedagoga. Programy jsou v souladu 
RVP PV. Jednoznačně se proto jedná 
o digitální učební pomůcku, která na 
100% splňuje kritérium naplnění účelu 
podpory.Možno dokoupit dětská bezdrátová sluchátka

Pro konkrétní kalkulaci tabletů navštivte 
náš e-shop na www.schoolboard.cz

79 cm

130 cm

65 cm

cca 66 cm

130 cm

PŘÍKLAD 
SPOLUFINANCOVÁNÍ 
INTERAKTIVNÍ SESTAVY 
Z NÁRODNÍHO PLÁNU 
OBNOVY

VŠEZNÁLEK 55"
na mobilním stojanu

Vzdělávací software 21.0000 Kč

Integrované PC Windows 39.000 Kč

Z dotace celkem 60.000 Kč

Během 12 měsíců zbývá 
doplatit z jiných  
zdrojů 

39.000 Kč

89.000 Kč s DPH 99.000 Kč s DPH 109.000 Kč s DPH

Pevná instalace na stěnu,  
možno zvolit instalační výšku

Uchycení na mobilní stojan
bez možnosti měnit výšku

Uchycení na mobilní stojan bez mož-
nosti měnit výšku. Navíc nízkonákladová 
barevná tiskárna, mikrofon pro logopedii 
a bezdrátová klávesnice s myší.

AKCE
Pouze 

50 ks
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 + Velikost 55" (140 cm), rozlišení 4K, 
20 dotyků

 + Profesionální All-in-One řešení z výroby s plně 
integrovaným PC Windows

 + Nadstandardní výkon procesoru 9224 bodů v CPU 
Mark; samostatná grafická karta (i5-8400 2,8 GHz, 
RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nvidia GeForce GT 1030)

 + Všechny multidotykové programy iŠkolička® 
Barevné kamínky®, multilicence „Ve škole“ na 1 rok 
s možností prodloužení až na 5 let

 + Předání „na klíč“, včetně dopravy, instalace  
a školení 



POMOCNÍČEK 65" POMOCNÍČEK 65"
volně stojící interaktivní sestava mobilní interaktivní sestava mobilní interaktivní sestava

MOTÝLEK 65" s křídly

 + Podlahový, volně stojící stojan umožňuje bezpečné 
umístění kdekoliv v prostoru

 + Všechny multidotykové programy iŠkolička® 
Barevné kamínky®, multilicence „Ve škole“ na 1 rok  
s možností prodloužení až na 5 let

 + Předání „na klíč“, včetně dopravy,  
instalace a školení 

 + Mobilní stojan 

 + Všechny multidotykové programy iŠkolička® 
Barevné kamínky®, multilicence „Ve škole“ na 1 rok  
s možností prodloužení až na 5 let

 + Předání „na klíč“, včetně dopravy, 
instalace a školení 

 + Mobilní stojan, dvě postranní keramická křídla, 
magnetická, oboustranně popisovatelná fixem. 

 + Všechny multidotykové programy iŠkolička® 
Barevné kamínky®, multilicence „Ve škole“ na 1 rok  
s možností prodloužení až na 5 let

 + Předání „na klíč“, včetně dopravy, 
instalace a školení 

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

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

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

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

elektrický
posuv

elektrický
posuv
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Nekupujte zajíce  
v pytli

Zdarma u Vás můžeme uspořá-
dat nezávaznou prezentaci nebo 

projektový den pro Vaše děti.
Neváhejte nás kontaktovat pro 

domluvení termínu.
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elektrický
posuv

NOVINKA



Přednosti našich interaktivních sestav

My používáme 
plnohodnotné All-in-One

Levnější konkurence 
používá zjednodušený

ANDROID
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Jedině my vám dodáme 
programy iŠkolička® 
Barevné kamínky®

S námi učíte moderně 
ve 3D, k dispozici máte 
víc jak tisíc modelů 
a animací
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JIŽ 3. INTERAKTIVNÍ SESTAVA  
V MŠ HRUŠKY

ICT PROJEKTOVÝ DEN

Mateřská škola 
Hrušky

Nově zrekonstruovaná budova, kterou minulý
rok poničila bouře s tornádem
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Digitální mikroskop  
pro malé badatele
Digitální mikroskop (vizualizér) je univerzální nástroj 
ke zkoumání všeho ve Vašem okolí. Listy, šišky, kvě-
ty, horniny nebo předměty denního použití dokáže 
toto profesionální zařízení zvětšit do úžasných detailů 
a následně zobrazit na Vašem interaktivním displeji 
nebo notebooku. Také s ním můžete snímat a násled-
ně promítat knížky, pracovní listy obrázky apod. Díky 
funkci video Vám nahradí běžnou webovou kameru.

8× digitální zvětšení
10.000 Kč s DPH

17× optické + 8× digitální zvětšení, 4K
16.000 Kč s DPH

NOVINKA

Interaktivní česko-ukrajinský obrázkový 
slovník namluvený rodilým mluvčím
Obsahuje více jak 500 základních pojmů včetně výslovnosti. Apli-
kace je trojjazyčná (ČESKO-UKRAJINSKO-ANGLICKÁ). Je možné ji 
rozšířit o ukrajinskou písanku a další moduly, např. správné cho-
vání v různých společenských situacích (momentálně v přípravě).

Roční školní multilicence
od 2.000 Kč s DPH

• máma
• мамо
• táta
• татусь
• auto
• автомобіль
• pes
• собака
• kočka
• кішка
• ručník
• рушник
• mýdlo
• мило
• noc
• ніч
• město
• місто
• chleba
• хліб
• sýr
• сир
• trávník 
• газон
• hodiny
• годинник

NOVINKA



© 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.
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