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úhlopříčka displeje 55", 140 cm | orientační rozměry 130 × 80 cm | plnohodnotné All-in-One řešení z výroby s OS Windows 10 Pro | procesor i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, 
samostatná grafická karta Nvidia GeForce GT 1030 | všechny programy iŠkolička® Barevné kamínky® na 1 rok | předání „na klíč“ včetně dopravy, instalace a školení peda-
gogů od lektora s akreditací MŠMT | záruka 2 roky | následná technická a metodická podpora zahrnující i vzdálený přístup

Školní interaktivní sestavy VŠEZNÁLEK 55" – Financování digitalizace z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Instalace na stěnu Instalace na mobilní stojan Instalace na mobilní stojan
s el. nastavením výšky

Instalace na podlahový stojan
s el. nastavením výšky

nejlevnější

elektrický
posuv

elektrický
posuv

výborná 
přístupnost + Volitelně také model BARVÍNEK 55"  

s nízkonákladovou barevnou 
tiskárnou za 109.000 Kč s DPH  + Ideální pro věkově smíšené třídy  + Ideální pro věkově smíšené třídy

Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55" 
na mobilním stojanu v Mateřské  
škole Bojkovice, čtvrť 1. máje.

Cena 99.000 Kč s DPH
Cenu lze rozdělit do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč vč. DPH. Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny. Nabízíme náhradní plnění bez navýšení.
Příklad fakturace VŠEZNÁLEK 55", instalace na mobilní stojan s el. nastavením výšky:  Monitor 39.000 Kč, Mikropočítač 39.000 Kč, Edukační software 30.000 Kč, Akreditované školení 11.000 Kč; Celkem 119.000 Kč

89.000 Kč s DPH 99.000 Kč s DPH 119.000 Kč s DPH 119.000 Kč s DPH
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Dobré ráno, dobrý den,
Tak už tady, děti, jsem.
Jsem dřevěný panáček,
Jmenuji se Lipáček.
Tělíčko já z lípy mám,
Hodně toho, děti, znám.
Provedu vás naší zemí
Nejkrásnější mezi všemi
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Školní interaktivní sestavy velikosti 65" – mobilní instalace

 + Nízkonákladová barevná tiskárna, mikrofon

 + Motivační loutka "panáček Lipáček"

 + Digitální pracovní listy  + Ideální pro věkově smíšené třídy

 + Dvě postranní keramická křídla, magnetická,  
popisovatelná fixem

129.000 Kč s DPH 139.000 Kč s DPH 149.000 Kč s DPH

elektrický
posuv

elektrický
posuv

Instalace na mobilní stojan Instalace na mobilní stojan
s el. nastavením výšky

Instalace na mobilní stojan
s el. nastavením výšky

Lipáček
motivační

loutka

Nízkonákladová
barevná tiskárna

nejprodávanější

úhlopříčka displeje 65", 165 cm | orientační rozměry 150 × 90 cm | plnohodnotné All-in-One řešení z výroby s OS Windows 10/11 Pro | procesor i5, RAM 8 GB, SSD 240 GB 
| všechny programy iŠkolička® Barevné kamínky® na 1 rok | 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

LIPÁČEK 65" POMOCNÍČEK 65" MOTÝLEK 65" s křídly

144.000 Kč s DPH

Cenu lze rozdělit do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč vč. DPH. Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.  
Nabízíme náhradní plnění bez navýšení, protože přímo zaměstnáváme zdravotně handicapované.

Akce platí do vyčerpání zásob
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 + Bezpečné umístění kdekoliv v prostoru, nemusí stát jen u stěny
 + Plochá základna splývá s podlahou a netvoří tak překážku, o kterou by děti mohly 
zakopávat (lze po ní šlapat)
 + K sestavě se snadno přistupuje ze všech stran, na rozdíl od mobilního stojanu zde 
nepřekáží kovové nohy s kolečky
 + Sestavu lze odsunout v případě, že budete např. malovat nebo měnit koberec
 + Montáž nevyžaduje žádné stavební práce, tj. nevrtá se do stěn ani do podlahy
 + Ideální pro věkově smíšené třídy

Instalace na stěnu Instalace na volně stojící podlahový stojan s výbornou přístupností

Školní interaktivní sestavy velikosti 65" – fixní instalace
úhlopříčka displeje 65", 165 cm | orientační rozměry 150 × 90 cm | plnohodnotné All-in-One řešení z výroby s OS Windows 10/11 Pro | procesor i5, RAM 8 GB, SSD 240 GB 
| všechny programy iŠkolička® Barevné kamínky® na 1 rok | 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

elektrický
posuv

výborná 
přístupnost
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109.000 Kč s DPH 139.000 Kč s DPH 149.000 Kč s DPH

Cenu lze rozdělit do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč vč. DPH. Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.  
Nabízíme náhradní plnění bez navýšení, protože přímo zaměstnáváme zdravotně handicapované.

PILULKA 65" POMOCNÍČEK 65" MOTÝLEK 65"

144.000 Kč s DPH

Akce platí do vyčerpání zásob

Ježíšek v Mateřské škole Milíčeves, okr. Jičín.
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65" na 
podlahovém stojanu s el. nastavením výšky

Cena 139.000 Kč s DPH
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Balíček tablety Bezdrátová sluchátka Školní notebook Digitální mikroskop

od 6.000  Kč s DPH 1.000  Kč s DPH 20.000  Kč s DPH 16.000  Kč s DPH

16.000 Kč s DPH 14.000 Kč s DPH

Digitální učební pomůcky – Financování digitalizace z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Balíček tablety 
Mnoho variant, pro konkrétní kalkulaci 
navštivte konfigurátor na našich  
webových stránkách  
www.schoolboard.cz

Cenu lze rozdělit do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč vč. DPH. Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrativou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.  
Nabízíme náhradní plnění bez navýšení, protože přímo zaměstnáváme zdravotně handicapované.

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.

Cena se odvíjí od počtu tabletů a dél-
ky licence programů. Pro konkrétní 
kalkulaci prosím navštivte konfigu-
rátor na našich webových stránkách 
www.schoolboard.cz, nebo nás kon-
taktujte telefonicky.

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 zakoupe-
né školou. Součástí je software pro 
snadné sdílení fotek a dalších doku-
mentů mezi tablety, notebooky a Vaší 
interaktivní sestavou SchoolBoard®.

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 
používat jako běžnou webkameru. 
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ICT
PROJEKTOVÝ 

 DEN
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iŠkolička® Barevné kamínky® 
jsou ryze české programy, které vycházejí
z českých tradičních hodnot a kulturních
zvyků. U dětí přirozeným způsobem posilují  
vazby k domovu a k zemi, kde se narodily.
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Pouze v našich zařízeních  
je šestnáct interaktivních progra-
mů iŠkolička® Barevné kamínky® 
a všechny Úkoly pro dvojice. Součás-
tí interaktivních sestav s tiskárnou 
jsou navíc digitální pracovní listy.
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Vzdělávací nabídka našich pro-
gramů je v souladu s pěti vzdě-
lávacími oblastmi definovanými 
RVP PV.
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Stejné programy v interaktivní sestavě i v tabletech?

ANO! Pouze v našich zařízeních.
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Naše programy jsou multidotykové. 
Na splnění jednoho úkolu tak může 
pracovat i více dětí najednou.
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Již druhé zařízení zakoupila  
Mateřská škola Žatec, U Jezu
Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55"

Mateřská škola Vícov, okr. Prostějov
Interaktivní sestava LIPÁČEK 65"

Mateřská škola Libavské údolí, Okres Sokolov
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"
Dobrý den,
jsme jednotřídka věkově smíšená 3 - 6 let a práce s interaktivní 
tabulí SchoolBoard je pro nás skvělým doplňkem výchovy 
a vzdělávání. Pro samotné děti pak bohatým zpestřením při výuce.
Interaktivní tabuli využíváme 1x týdně, především pak tematické 
celky z Barevných kamínků, které velmi dobře navazují na školní 
vzdělávací program. Děti se na úkoly vždy moc těší a i když jsou 
určeny zejména předškolákům, s radostí se zapojují i ty mladší.
Prezentace a proškolení proběhlo k naší plné spokojenosti.
Jsme rádi že máme svůj SCHOOLBOARD a držíme palce i ostatním 
školkám k jeho získání.
S pozdravem
Ludmila Dreiseitlová
ZŠ a MŠ Libavské Údolí

Vážená paní Pospíšilová,
předem děkujeme za Váš zájem týkající se zpětné vazby k dodané 
interaktivní sestavě VŠEZNÁLEK 55".  

1) Instalace proběhla v pořádku, technici dorazili do mateřské 
školy včas, dokonce s 2-hodinovým předstihem a celkově netrvala 
instalační práce dlouho. Veškerý obalový materiál odvezli, vše po 
sobě uklidili, způsobený hluk byl přiměřený a odpovídající instalační 
práci. 

2) Co se týče zaškolení prostřednictvím lektorů, tak vše bylo 
v naprostém pořádku. Lektoři byli milí, vzájemně se doplňovali. 
Nainstalované programy podrobně vysvětlili s názornými ukázkami. 
Délka zaškolení byla přizpůsobena aktuálním podmínkám, kdy byli 
nuceni zaškolit personál za provozu MŠ, tzn. včetně přítomnosti 
dětí. Toho jsme následně využili k vyzkoušení programů.  

3) Vaše programy jsou krásně zpracované, a dokonce důkladně 
propracované, absolutně nám vyhovují a naplňují naše potřeby 
týkající se obsahu témat, rozmanitých úkolů v jednotlivých 
oblastech. Nenašli jsme nic, co by v nich šlo ještě vylepšit, pro nás 
jsou dostatečně bohaté. 

4) Co se týče využití: Zatím máme interaktivní tabuli nainstalovanou 
krátce, tudíž kromě využití při vzdělávání dětí jsme ji dosud neměli 
možnost vyzkoušet i k jiným účelům. Děti práce s IT a jejími 
programy velmi baví, doufáme, že u nás najde maximální uplatnění.
Zároveň si velice vážíme a děkujeme za možnost bezplatného 
využití technické a metodické podpory.
 
S přátelským pozdravem
za kolektiv pedagogů Bc. Lucie Sirůčková, DiS.

• Celý koncept je úžasně promyšlený a navazuje na RVP PV.
• Vaše programy iŠkolička jsou velkým obohacením především 

svou pestrou nabídkou a lehkým ovládáním i pro ty nejmenší 
děti.

• Zařízení je vyhovující i pro naší heterogenní, věkově smíšenou 
třídu.

• Interaktivní tabuli jsme díky dobrému školení odborných 
pracovníků zvládli rychle zařadit do chodu a režimu naší MŠ.

• Prací s tabulí zařazujeme do denních aktivit s dětmi (včetně 
pohybových aktivit – tanec, cvičení dle vzoru).

• Děti reagují pozitivně, rády a aktivně pracují.
• Nabídka programů je momentálně dostačující.
• Prozatím jsme nenašli žádné nevýhody nebo nedostatky.

Celkově jsme velmi spokojeni především s tím, jak snadno je možné 
obsah programů využívat a propojit s tématy a děním v MŠ, a tím 
tak zlepšit a zkvalitnit pedagogickou práci s dětmi!

Děkujeme!

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCOV 

Již třetí zařízení zakoupila  
Mateřská škola Černošice, Karlická
Interaktivní sestava LIPÁČEK 65"
Dobrý den pane Přikryle,
moc děkuji za přihlašovací údaje a podrobný popis. Již se mi 
včera povedlo doma přihlásit, tak vše funguje, jak má;-). Také 
moc děkujeme za profesionální zaškolení a seznámení s tabulemi 
SchoolBoard Lipáček 65”. Bylo pro nás opravdu přínosné. Myslím že 
nalákalo i odpůrkyně digitálního vzdělávání.
V budoucnu bychom se možná ještě přihlásili k doplňujícímu 
semináři, který nám byl nabídnut při prezentaci.
Přeji krásný víkend

Bc. Zuzana Pulcová, ředitelka
Mateřská škola Karlická
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Právě zakoupila  
Mateřská škola Lomnice, Kraslická
Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55"

Již druhé zařízení zakoupila Mateřská škola 
Červený Kostelec, Náchodská
Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55"

Dobrý den,
chtěli bychom Vám poděkovat za příkladnou práci techniků při 
instalaci interaktivní tabule a jejich předání práce bez nejmenších 
připomínek. Taktéž konstatuji, že jsme byly nadmíru spokojeni 
se zaškolením obsluhy. Přístup školitelů byl empatický, vstřícný 
a srozumitelný. Na místě dokonce řešili problém s naší tiskárnou 
nad rámec jejich povinností. Za vše Vám tudíž náleží naše velké 
poděkování.
Se srdečným pozdravem.

Naděžda Černíková, ředitelka školy

Dobrý den,
instalace SchoolBoardu proběhla v naprostém pořádku. Pánové ho 
nainstalovali velice rychle a vše po sobě uklidili. Podali mi i dostačující 
informace ohledně nutnosti posílení internetu. Školení bylo věcné, 
srozumitelné, paní lektorka na všechny dotazy ochotně odpověděla.
Děti programy Barevné kamínky milují, velice rychle se seznámily s 
obsahem a pravidly, jak se u Boardu chovat. Velmi rády na něm kreslí 
a nadchlo je lidské tělo.
Paní učitelky používají SchoolBoard i při nadstandardních činnostech, 
hlavně při výuce angličtiny.
Uvítali bychom program na měsíc únor.

S pozdravem Zuzana Holasová,
ředitelka MŠ Náchodská, Červený Kostelec

Již třetí zařízení zakoupila  
Mateřská škola Horšovský Týn, Vančurova
Interaktivní sestava MOTÝLEK 65"

Právě zakoupila Mateřská škola 
pro zdravotně znevýhodněné Brno, 
Kamenomlýnská
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"

Již pět let používá Mateřská škola  
Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov
Interaktivní sestava BARVÍNEK 55"

Vážená paní Pospíšilová,
chtěla bych poděkovat za instalaci a názornou ukázku práce s novými 
tablety a praktickou ukázku s vizualizérem, který již používáme 
při řízených činnostech s dětmi. Co se týká interaktivních sestav 
používáme především měsíce, většinou se hodí k tématu a obohatí 
ho. Rády uvítáme Únor, na kterém již pracujete. Pracuji ve třídě 
předškoláků, kde je samostatná práce dětí s interaktivní tabulí vítána. 
Využíváme ji při řízených činnostech i ráno při hrách. Děti zdokonalují 
paměť při pexesu, postřeh, musí se soustředit, poslechnout si zadání 
a podle instrukcí pracovat. Mají ale i zpětnou vazbu, pokud se úkol 
daří nebo je špatně. Velice kladně hodnotím program Moje vlast, 
Písmáčkovy úkoly a Úkoly pro dvojice, kde se mi moc líbí možnost 
udělat zadání těžší díky stupňování obtížnosti. Pokud chcete inspiraci 
na nové náměty, tak potom je to orientace v čase, která dělá dětem 
potíže - 4 roční období, 12 měsíců, 7 dní v týdnu a samozřejmě ráno, 
dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc. Nebo úkol co je z čeho 
vyrobeno - vlastnosti materiálů. Jsme rády, že máme tu možnost 
pracovat s programy iŠkolička® Barevné kamínky®, dětem se tato 
práce moc líbí a formou hry se připravují na vstup do první třídy. 
Těšíme se na nové programy a další spolupráci.
S pozdravem Vlaďka Holá

Ještě malý dodatek, v naší třídě jsou děti od 4 do 6 let, se staršími 
pracujeme jako paní učitelky ze Sluníček, mladší děti velice navíc baví 
pexeso – při něm si rozvíjí paměť, slovní zásobu i jemnou motoriku. 
Další, co je ve velké oblibě, je malování, výhodou je, že děti malují 
na velké ploše a i grafické cviky jsou prováděny, tak jak mají. Určitě 
se zlepšuje držení tužky a uvolnění paže. Velkou radost dětem pak 
udělá i možnost vytisknout si svůj obrázek. Jménem svým, mohu tedy 
spolupráci s Vámi jen vyzdvihnout, všechny přístroje jsou na vysoké 
úrovni a za roky používání bez vad. Pouze se stále zdokonalujete 
a toho si moc ceníme. Mohu všem spolupráci s Vámi pouze doporučit.
Alena Lechnýřová, ředitelka

Dobrý den paní Pospíšilová,

moc bychom Vám chtěli poděkovat za spolupráci. Velmi nás potěšilo 
Vaše ochotné a vstřícné jednání, ať už se týkalo doby zapůjčení 
SchoolBoardu, nebo řešení faktur či licencí programů iŠkolička 
Barevné kamínky.

Vaši společnost i zařízení doporučujeme nejen školským zařízením.

Se zařízením i s programy jsme moc spokojeni a osobně si myslím, 
že pořízení SchoolBoardu bylo jedno z našich nejlepších rozhodnutí 
za loňský školní rok. Díky pojízdnému elektronickému stojanu 
SchoolBoard střídáme pravidelně ve všech třídách naší základní školy 
speciální. Děti na něm moc rády pracují a práce na něm stimuluje k 
aktivitě i méně aktivní žáky. Využíváme jej také v rámci předmětů 
speciální péče jako je např. zraková stimulace nebo logopedie. 
Program Barevné kamínky nám svou přehledností a jednoduchostí 
naprosto vyhovují. Děti baví a vždy se na ně těší.

Děkuji Vám za vše.

Za SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno, Kamenomlýnská 2

Mgr. Miroslava Klímová

Dobrý den,
se zařízením jsme velice spokojeni. Děti nejvíce využívají malování 
a programy na rozvoj logického uvažování (puzzle, pexeso apod.). 
Velkým pomocníkem je program s německým jazykem. Učitelky 
zařízení také využívají k tvorbě vlastních pracovních listů. Velmi 
oceňujeme vstřícnost a rychlý servis na dálku např. při problémech 
s tiskárnou. Bez Schoolboardu si naši práci již nedovedeme 
představit.

Hezký den přeje

Hana Kliková
ved. učitelka MŠ Černá v Pošumaví

Digitální pracovní listy děti plní ve 
dvojicích nebo trojicích přímo na dis-
pleji. Také jim je můžete černobíle 
vytisknout a nechat děti pracovat 
samostatně u stolečku.
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Již druhé zařízení zakoupila Základní  
a mateřská škola Tlustice, okr. Beroun
Interaktivní sestava BARVÍNEK 55"

Již druhé zařízení zakoupila 
Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce
Interaktivní sestava PILULKA 65"Dobrý den pane Patera,

instalace SchoolBoardu na stěnu v nové třídě Krtečků probíhala 
naprosto hladce. Váš tým byl milý, ohleduplný a bezproblémový. 
Veškerá domluva od objednání až po spuštění byla velmi pohotová, 
vstřícná a z vlastní zkušenosti vím, že kdykoliv se na Vás obrátím, 
tak mám rychlou a odbornou pomoc zaručenou.
Zaškolení probíhalo ihned po instalaci a dle přání školících se 
pedagogů. Paní učitelky všechno pochopily (i ty, co se bály a tvrdily, 
že nemají rády žádnou techniku) a spokojeně nyní iŠkoličku 
využívají denně.
Prezentace paní lektorky a její přístup byl dle slov učitelek velmi 
srozumitelný, vstřícný a pohodový. 
Z Vaší strany už není co zlepšovat, pouze udržovat tuto vysoko 
nastavenou laťku. Jsme rádi, že jsme Vašimi klienty a pokaždé se 
těším na jakoukoliv komunikaci s Vámi (hmm…nezaměstnáváte vy 
převlečené anděly?)
Fotky s Vaším dovolením použiji do výroční zprávy školky.
Moc Vám děkujeme.
S přáním hezkého dne,
Daniela Cáceres, vedoucí učitelka MŠ

Dobrý den,
zasílám zpětnou vazbu na práci s Vaší interaktivní tabulí Schoolboard 
ve třídě U pampelišky MŠ Vratimov. Všechny vaše programy iŠkolička 
nám velmi pomáhají a obohacují celoroční témata na kterých s dětmi 
pracujeme. Pro děti je plnění úkolů na Vaší tabuli velmi atraktivní 
a plní je s obrovským nadšením. Získávání nových a poznatků 
díky interaktivní tabuli je pro děti spíše zábava na kterou se vždy 
velmi těší. Také nám velmi vyhovuje pojízdnost, díky které si tabuli 
umístíme na místo, které nám prostorově vyhovuje. Jsme velmi rádi, 
že v naší třídě tabuli Schoolboard máme a můžeme ji využívat při 
práci s dětmi. 
Hezký den 
Simona Gajdová, učitelka MŠ Vratimov

Dvě zařízení zakoupila 
Mateřská škola Šardice, okr. Hodonín
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"
Dobrý den,
S IT panely jsme maximálně spokojení, jsou naší velkou pomocí při 
práci s dětmi. Programy iŠkolička® Barevné kamínky® využíváme 
nejvíce, uvažujeme o dokoupení licence na další programy, které nám 
chybí. Také hojně využíváme "Krtečkovy úkoly" pro nejmenší děti, 
kreslení, grafomotoriku, kterou tiskneme jako pr. listy do portfolií aj.
S pozdravem Iva Lesovská, ředitelka MŠ Šardice

Právě zakoupila  
Mateřská škola Jeřice, Okres Jičín
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"
Vážený pane Patero,
se zařízením se nám pracuje skvěle, děti mají o programy zájem, je 
zajímavým a atraktivním zpestřením vzdělávací nabídky i předškolní 
přípravy. Zařízení využíváme zatím jen s dětmi, ale máme v plánu 
představit ho rodičům na rodičovské schůzce a využívat např. 
k prezentaci na téma školní zralost. V budoucnu se chceme zapojit do 
společenství spolupracujících škol přes platformu eTwinning a využít 
ho ke vzdálené spolupráci (komunikaci s dětmi z jiné školy, prezentaci 
projektu atd.). Se zaškolením i s průběhem instalace jsem byla 
spokojená. Nemám žádné připomínky.
Hezký den
Bc. Jitka Dušková, ředitelka Mateřské školy Jeřice

Mateřská škola Mnichovo Hradiště, Jaselská
Interaktivní sestava MOTÝLEK 65"
Dobrý den, 
Interaktivní tabuli Motýlek využívají především dvě třídy v patře. 
Manipulace s ní je pro nás lehká, přesun zvládne i jedna učitelka. 
Pro děti byla tato sestava novým obohacením ve výchovně 
vzdělávacích činnostech. Využíváme ji společně pro celou třídu, ale 
i pro skupinku dětí, či pro jednotlivce v ranních hodinách. U dětí 
mají největší úspěch grafomotorická cvičení v iŠkoličce, především 
z důvodu možnosti vytisknutí své práce. Ale i ostatní aktivity jsou 
příjemným zpestřením. Možnost dostane každý jednotlivec dle svých 
schopností a nároků na obtížnost. 
Sestavu jsme využili i při setkání s rodiči (zde jsme použili pouze 
hudbu k písničkám, které jsme zprvu zpívali i se slovy) a dále při 
realizaci kroužku anglického jazyka. 
Doufáme v naši další spolupráci a děkujeme za rozšiřování nabídky.
za MŠ Věra Vlasáková

Právě zakoupila Mateřská škola Vysoká nad 
Labem, Okres Hradec Králové  
Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55"
Dobrý den.
Zaškolení bylo srozumitelné, přístup lektorky hodnotíme velice 
kladně. Rovněž s instalací jsme byli spokojeni. Vzhledem k začátku 
školního roku jsme ještě pravidelně nevyužívali (máme nové nové 
plačtivé děti, ale předškoláci již několikrát pracovali s Barevnými 
kamínky a moc se jim to líbilo a chtěli opětovně. Využívali jsme 
pěkného počasí k polodenním vycházkám do lesa. Nyní už máme 
nastavený plán pro ICT v obou třídách a dělení dětí do skupin. 
Nové zařízení využijeme i na tvořivém odpoledni s rodiči. Jsme moc 
spokojeni, ani nemusíme kupovat žádné další pomůcky pro výuku. 
Vše tam NAJDEME a především to děti i nás baví.
Iva Vlasáková, ředitelka
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Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská
Interaktivní sestava LIPÁČEK 65"

Právě zakoupila  
Mateřská škola Hodonín, Sídlištní
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"

Právě zakoupilo  
Dětské centrum Semily, Na Olešce
Interaktivní sestava VŠEZNÁLEK 55"

Dobrý den paní Pospíšilová,
Níže jsou popsané letmo naše zkušenosti s interaktivním displejem.
Interaktivní panel? Co to je? Proč to máme ve školce mít? Budu s tím 
umět? Já to nepotřebuji! Děti toho mají doma dost! To byly úvahy 
některých z nás před tím, než jsme panel měly možnost vidět na 
vlastní oči a vyzkoušet si jej na vlastní kůži.

• Po vámi provedeném školení se některé kolegyně vrhly 
k prozkoumávání možností a ovládání panelu bez ostychu. 
Ostatní samo sebou motivuji k odstranění předsudku: "Já 
to neumím" a postupně předávám zkušenosti se stejným 
optimismem, který mi byl na školení vámi předán. Za sebe mohu 
říci, že vše splnilo mé požadavky a očekávání. Využíváme Barevné 
kamínky i možnost připojení přes internet na jiné kanály, což je 
velmi pohodlné oproti předchozí projekci na notebooku nebo TV.

• Tiskárnu vidím jako skvělou pomocnici i při přípravě na jiné 
činnosti. Školní počítač s tiskárnou máme v patře a kolegyně 
z patra jej denně využívají, takže se stávalo, že jedna rušila 
druhou. Nyní častokrát využiji panel a tiskárnu bez odchodu do 
patra a narušování práce kolegyním při jejich přípravách.

• A co děti? Získávají plno informací, prožitků v jim bližší formě. 
Zjistily, že technické vymoženosti nejsou jenom hračky, ale 
průvodci při prozkoumávání a poznávání světa kolem nás. 
Lipáčka si zamilovaly. Už s námi byl na divadelním představení 
v nedaleké obci. S nadšení se o něj střídaly. Každý s ním chtěl 
strávit v divadélku svou individuální chvilku při sledování 
představení.

• Moc děkujeme naší paní ředitelce, že nám i našim dětem 
umožnila prožívat plno nových možností v učení a poznávání díky 
INTERAKTIVNÍMU PANELU.

• Děkujeme i vašemu týmu, který měl dostatek trpělivosti a předal 
nám velkou míru odvahy nebát se a jít se vztyčenou hlavou 
k panelu s důvěrou sama v sebe, že to prostě "dáme".

Za MŠ Přemyslovská, Roztoky u Prahy Ludmila Šubrtová, učitelka 

Dobrý den pane Patera,
• se zařízením se nám všem pracuje moc dobře, vše je přehledné, 

jednoduché. Programy velmi obohacují naši výuku, jsou velmi 
kvalitně zpracované, děti výuka baví, starší děti už zaškolují 
mladší kamarády

• zařízení využíváme i při cvičení, k tanci, děti si na zařízení kreslí, 
pracují s mapami, využili jsme při schůzce s rodiči a nyní na 
zařízení připravujeme prezentaci k výročí MŠ

• zaškolení bylo kvalitní, profesionální
• určitě zařízení od vás můžeme doporučit i ostatním mateřským 

školám, vše je bez problémů, veškeré služby jsou komplexní, 
personál velmi vstřícný a ochotný

• jsme maximálně spokojeni se zařízením, službami a výukovými 
programy, vše funguje na 100% 

S pozdravem 
Hana Blatová, zást. ředitelky 

Dobrý den, pane Přikryl,
děkuji Vám i Vaši kolegyni za profesionální prezentaci práce na 
interaktivní tabuli. Bylo to pro nás, laiky, srozumitelné a jsem moc 
ráda, že ji mohu (díky sponzorům) dětem v denním stacionáři dopřát. 
Určitě pro ně bude velkým pomocníkem v jejich dalším možném 
rozvoji.
Hezký den Vám přeje Ivana Pavlatová.

Dvě zařízení právě zakoupila  
Mateřská škola Brno, Říčanská
Interaktivní sestava POMOCNÍČEK 65"
Dobrý den,
předem bych ráda poděkovala celému obchodnímu oddělení firmy.  
Už dlouho jsem se nesetkala s takto skvělým proklientským přístupem. 
Nákup interaktivní tabule jsme řešili opravu velmi dlouho, je to 
velká investice a člověk nechce koupit špatně. Pan Patera mi trpělivě 
odpovídal na veškeré mé dotazy, které v průběhu času vyvstaly.
Po instalaci interaktivních setů proběhlo srozumitelné a výstižné 
uvedení do práce s tabulí. Byly nám ukázány různé tipy a triky při práci 
s nejrůznějšími programy. Děti si nejvíce oblíbily interaktivní programy 
iŠkolička, a to především program o lidském těle. My s kolegyněmi 
rády využíváme tvorbu pracovních listů.
Zařízení bych přála každé mateřské škole. Doufáme, že do naší 
školkové rodiny brzy přibude další interaktivní tabule na druhé 
pracoviště, které jí zatím nemá.
Hezký den
Denisa

Právě zakoupila  
Mateřská škola Brno, Fanderlíkova
Interaktivní sestava MOTÝLEK 65" 
Dobrý den,
program iŠkolička Barevné kamínky využíváme jako doplněk  
k tématům a integrovaným blokům našeho školního vzdělávacího 
programu a jsme velmi spokojení. P. učitelky díky perfektnímu 
zaškolení s programem rády pracují. Zařízení jsem doporučila 
kolegyním v běžných mateřských školách a také základní a mateřské 
škole, kde se vzdělávají děti se speciálními potřebami.
Děkuji a srdečně Vás zdravím,

Mgr. Jarmila Klímová, ředitelka
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Budeme umět se zařízením pracovat, když dosud nemáme s obdobnou technikou žádné zkušenosti?
Naše interaktivní sestavy SchoolBoard® jsou na ovládání velice jednoduché. Stačí je zapojit do zásuvky a jedním 
centrálním tlačítkem spustit. Díky plně integrovanému počítači s OS Windows pracujete ve stejném prostředí, 
na které jste zvyklí ze svých notebooků a stolních PC. Rozdíl je v předinstalovaných výukových programech 
a v multidotykovém ovládání, tj. pracujete intuitivně prostým dotykem prstu, nebo přiloženými pery. Můžete 
také používat externí klávesnici s myší. Nic se nemusíte učit sami stylem “pokus - omyl”, protože součástí předání 
je i školení, na kterém Vám naši trpěliví lektoři vše ukáží. Školení není časové omezeno a vždy se přizpůsobuje 
individuálním znalostem. Předáním to ale nekončí. K dispozici máte také bezplatnou metodickou a technickou 
pomoc. Každá interaktivní sestava SchoolBoard® je po celou dobu své životnosti připojena na vzdálenou sprá-
vu, díky které máte k dispozici okamžitou pomoc odborníka. Programy iŠkolička® Barevné kamínky® Vám navíc 
můžeme nainstalovat do Vašich notebooků pro Vaši domácí přípravu. Můžete se tak s nimi seznámit v klidu 
domova. Z našich zkušeností víme, že paní učitelky, které se práce nejvíce obávaly, jsou následně nejvíc nadšené.

Jaký je rozdíl mezi interaktivní tabulí a interaktivním displejem?
Interaktivní tabule je předchůdcem interaktivního displeje. Interaktivní tabule k zobrazení používala dataprojek-
tor umístěný na stěně nebo na stropě (tzv. projekční technologie). Měla celou řadu nedostatků. Pro lepší vidi-
telnost se musely zatahovat žaluzie a zhasínat osvětlení, vždy se musel složitě připojovat externí počítač. Pod-
porovala pouze jeden dotyk a před zahájením práce se musel obraz složitě kalibrovat. Interaktivní tabule nešla 
přesouvat a zabírala podstatnou část jedné stěny. Z pohledu dnešní moderní doby interaktivní tabule již nepatří 
do moderní školy, nýbrž do muzea.
Oproti tomu interaktivní displej (též laiky někdy nazýván jako interaktivní tabule) je o několik generací dál. 
K zobrazení používá nejmodernější LCD LED technologii, kterou znáte ze svých chytrých telefonů, tabletů, televizí 
apod. Vyniká jasným obrazem s vysokým rozlišením. Podporuje až dvacet současných dotyků (tzv. multidotyk), 
díky němuž může v iŠkoličce současně pracovat více dětí najednou. Interaktivní displej navíc může být umístěn 
i na mobilním stojanu, který umožňuje přejíždění z třídy do třídy. Některé modely disponují i elektrickým nasta-
vením pracovní výšky, což umožňuje práci tříletým dětem i předškolákům. V nejvyšší poloze pak displej můžete 
používat jako kino, dívat se na pohádky nebo podle něj cvičit s populární Míšou Růžičkovou.

Co je interaktivní koberec?
Interaktivní koberec je obdobou zastaralé interaktivní tabule a vyznačuje se tak obdobnými nedostatky. Z pohle-
du vzdělávání se jedná spíše o problematickou hračku než o moderní digitální pomůcku.

Nabízíte variantu interaktivního stolečku?
Ano, ale zákazníky od této varianty odrazujeme, protože poloha interaktivního stolečku má několik negativních 
aspektů:

• Stojí-li děti po obvodu zařízení, pak se pouze ty, které jsou v čele, na obraz dívají ve správném zorném úhlu. 
Ostatní ho mají překlopený vzhůru nohama, což je zejména při práci s písmeny a čísly zcela nevhodné. 

• Při psaní dotykovým perem si dítě nemůže položit celou pěstičku na plochu displeje, jako je zvyklé při 
standardním psaní. Zařízení by tento pohyb vyhodnotilo jako falešný dotyk. Děti tak musí ruku držet 
nepřirozeně nad displejem a dotýkat se pouze popisovačem, čímž si ovšem osvojují nesprávné grafomo-
torické návyky.

• Střed displeje je při vodorovné poloze stolečku obtížně dosažitelný, především pak pro malé děti. Ty mají 
tendenci stoupat si na špičky nebo dokonce na židličky, což je z pohledu bezpečnosti krajně nevhodné. 
Z tohoto pohledu je standardní kolmá poloha mnohem vhodnější a pro práci dětí přirozenější.

• Práce s interaktivní displejem je určená zejména pro předškoláky, kteří získávají návyky potřebné pro  
1. třídu základní školy. V té již budou klasické tabule i moderní prezentační technika umístěny vždy kolmo, 
nikoli vodorovně.

Potřebujeme k Vaší interaktivní sestavě externí notebook?
Ne. Všechny naše interaktivní sestavy mají již z výroby plně integrovaný počítač s OS Windows. Odpadá tak 
složité propojování externího notebooku za pomocí VGA a HDMI kabelů, jako je to u levných zařízení nebo 
u zastaralých interaktivních tabulí s dataprojektorem.

Jak je to s licencí programů iŠkolička® Barevné kamínky®?
Pouze v našich interaktivních sestavách SchoolBoard® je šestnáct interaktivních programů iŠkolička® Barevné 
kamínky® a čtyři Úkoly pro dvojice. Součástí interaktivních sestav s tiskárnou jsou navíc digitální pracovní listy. 
Jedná se o plnou roční licenci s možností výhodného prodloužení až na 5 let. Licence je vázána na konkrétní 
pracoviště školy (budova s číslem popisným), má-li škola více odloučených pracovišť (byť mají stejné IČO), musí 
mít každé pracoviště svou licenci (nabízíme za zvýhodněnou cenu). Pokud jste již v minulosti zakoupili starší verzi 
programů na CD nebo USB flash disku, prodloužíme Vám novou licenci o poměrnou část původní pořizovací 
ceny.

Od jiné firmy jsme obdrželi výhodnější nabídku na panel, který na obrázku vypadá podobně, v čem je rozdíl? 
Ušetřit desítky tisíc korun je v dnešní době jistě lákavé. Zde ale beze zbytku platí „za málo peněz málo muziky“. 
Levná zařízení mají vždy nějaký háček. Jejich prodejci se jen spoléhají, že ho neodhalíte, protože nejste IT od-
borníci. Hlavní rozdíly jsou:

• Programy iŠkolička® Barevné kamínky® obsahují jen naše interaktivní sestavy SchoolBoard®. 
Levná zařízení neobsahují nic nebo jen základní aplikace v demo verzi, které určitě nejsou v soula-
du s RVP PV a které Vaše děti po pár dnech omrzí. 

• Levná zařízení obvykle nemají plně integrovaný počítač Windows ale pouze limitovaný Android, který 
má velmi omezené možnosti. Ve školce je vám takové zařízení na nic a stává se z něj pouze drahý lapač 
prachu, který Vám navíc zabírá cenné místo.

• Levná zařízení mohou obsahovat repasované (použité) součásti s nedostatečným výkonem a problema-
tickou životností.

• Dodavatelé levných zařízení poskytují pouze omezenou, nebo dokonce žádnou, technickou podporu. 
Záruční či pozáruční servis se neřeší u Vás ve škole, ale u prodejce. Zařízení si musíte v takovém případě 
sami demontovat, zabalit a připravit na svoz přepravní službou.

Jedinou předností levných zařízení je jejich cena. Jsou skvělou volbou, pokud potřebujete pouze vyčerpat do-
taci, ale víte, že je s dětmi stejně nikdy používat nebudete.

Nainstalujete nám programy iŠkolička® Barevné kamínky® do interaktivního panelu od jiného do-
davatele?
Ne. Plynulý chod a 100% funkčnost programů je pro nás na prvním místě. Pouze u našich interaktivních se-
stav SchoolBoard® můžeme garantovat potřebné hardwarové a softwarové vybavení včetně bezplatné služby 
vzdálené správy v případě nečekaného problému. Na zařízení jiných dodavatelů to garantovat nemůžeme. Před 
nákupem jakéhokoliv zařízení se proto s námi neváhejte poradit.

Co je to náhradní plnění?
Je to jedna z možností splnění povinného podílu u škol, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců podle zá-
kona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. My nabízíme fakturaci v režimu náhradního plnění bez navýšení, protože 
náš skvělý pracovní tým tvoří lidé s viditelným, či méně viditelným zdravotním handicapem. Pro nás znamená 
možnost být někomu prospěšný mnohem víc, jak jen chodit do zaměstnání.

Často kladené otázky
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Nekupujte zajíce 
v pytli!

Zdarma u Vás uspořádáme
nezávaznou prezentaci

libovolné sestavy.
Neváhejte nás kontaktovat!
Prezentace se mohou účastnit také děti, rodiče, 

sponzoři nebo zástupci zřizovatele.



Tablety opět 

skladem  

v růžové i modré  

barvě

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.

Učení, které baví

®

Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

®


