Balíček 3Boxík & 3Box
Ty nejlepší pomůcky pro přípravu dětí na život ve 21. století

Tablety včetně metodik
a výukových aplikací

3Box pro výuku hrou

Zajištění výstupů
šablony „Využití ICT
ve vzdělávání“

3Box – interaktivní koberec
jako nejpřirozenější prostředí
pro malé děti

3Box – interaktivní stůl
pro předškoláky

3Box – interaktivní stěna
pro akce s rodiči a DVPP
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Tablety uzpůsobené pro děti v MŠ
včetně nabíjecího boxu pro použití
kdekoliv a kdykoliv

Jedinečný komplet pro skupinovou
i individuální výuku

Instalace, odborník z praxe,
64 výukových scénářů pro využití
ve výuce v MŠ

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz

Co obsahuje balíček 3Boxík & 3Box?

10x Acer Iconia One 10

3BOXÍK

Android™ 8.1, Quad-core Cortex A35 1.5 GHz, 2 GB DDR4L, eMMC 32 GB, 10“ dotykový IPS FHD 1920 x 1200, WiFi,
kamery 2 MP (přední) + 5 MP (zadní), baterie 6100 mAH (až 8 hodin), GPS, Bluetooth 4.1, Accelerometer (G-sensor),
micro USB 2.0, slot na SD kartu, kvalitní provedení vhodné pro MŠ.
Běžná cena 10 ks: 51 900 Kč včetně DPH

1x nabíjecí box
Mobilní základna pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení a snadný přesun zařízení mezi třídami. Zdroj a kabely
pro nabíjení 10 zařízení, ochrana proti přepětí, ventilátor řízený termostatem s možností nastavení spínací teploty pro
zabránění přehřívání včetně zvukové signalizace. Možnost rozšíření o WiFi přístupový bod.
Běžná cena 10 licencí: 8 500 Kč včetně DPH

Instalace vyladěné školní image
Software vhodný pro školy: Malování, PDF prohlížeč, práce s dokumenty, fotografiemi a multimédii, internetový
prohlížeč, kalkulačka.
Běžná cena 10 ks: 3 000 Kč včetně DPH

3BOX

1x 3Box
3LCD interaktivní projektor - vysoký jas a kontrast, WXGA rozlišení, 3200 lumenů, kontrast 14 000:1, ultrakrátká
projekční vzdálenost, životnost lampy až 10 000 hodin, dvě samostatně pracující interaktivní pera, integrované
ozvučení 16 W
Integrovaný počítač (Intel Pentium G3250T, 4 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD, WiFi, Windows 10 Professional CZ,
USB 3.0, vstup pro mikrofon, bezdrátová klávesnice s touchpadem, napájecí kabel, USB a HDMI slot pro připojení
vlastních zařízení)
Multifunkční stojan pro použití ve formě interaktivní podlahy, stolu i stěny
Nainstalované výukové programy, aplikace a pracovní listy pro MŠ napříč RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika,
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Licence software Smart Notebook
Projekční podložka 130x100 cm
Ochranný obal s dětskými motivy
Běžná cena 1 ks: 62 000 Kč včetně DPH

Nápadníky a 64 výukových scénářů

Doprava, instalace ve škole
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů, ukázka hromadných
instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení ihned využívat ve výuce.
Běžná cena 1 ks: 4 500 Kč včetně DPH

Odborník z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a zkušeností s využitím
moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou pedagogové metodicky vedeni, jak
využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání dětí. Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta
metodická i didaktická podpora.
Běžná cena 1 návštěvy: 5 000 Kč včetně DPH

Rozšířená VIP záruka
Online dostupná technická podpora, reklamace řešená ve zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních
a aktualizacích aplikací a operačního systému.
Běžná cena 1 návštěvy: 5 000 Kč včetně DPH
Běžná cena celkem: 159 100

Kč včetně DPH

Cena pro školu zapojenou do Šablon II:

128 000 Kč včetně DPH

Doplatek školy při využití prostředků
jedné šablony „Využití ICT ve vzdělávání“
v rozsahu 64 hodin:

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

0 Kč
skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz

Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena.

DLOUHODOBÁ PODPORA

Tipy, nápady, výukové scénáře pro realizaci 64 hodin s využitím ICT ve výuce. Popis výuky, vhodné metody, výukové
scénáře a příklady dobré praxe o vlivu na výsledky dětí. Podpora pro zajištění splnění výstupů projektu a vykázání MŠMT.
Běžná cena 64 ks: 19 200 Kč včetně DPH

