Balíček 3Boxík & ŠKOLNÍ ZRALOST
Diagnostický nástroj, aplikace, metodiky PPP STEP,
tablety a výukové stavebnice pro rozvoj dovedností dětí

Řešení na míru potřebám MŠ

Profesionálně vytvořené
materiály a aplikace
Pedagogicko-psychologickou
poradnou STEP

Zajištění výstupů šablony
„Využití ICT ve vzdělávání“

Interaktivní nástroj propojující
pomůcky, pracovní listy a aplikace

Snadno přenosný box pro uložení
a nabíjení

Nástroj pro diagnostiku školní zralosti
a rozvoj dítěte
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Sady dřevěných pomůcek
propojených s výukovou aplikací

Komplexní řešení pro rozvoj
dovedností dětí předškolního věku

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 & ŠKOLNÍ ZRALOST?
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 pro 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 1 ks: 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
Myšákovy aplikace – 300 úkolů rozdělených do tří úrovní obtížnosti pro rozvoj prostorové a matematické představivosti a dalších
poznávacích dovedností. Pomoc s přípravou dítěte na školní docházku.
Běžná cena 10 ks: 8 000 Kč včetně DPH

1x Diagnostika školní zralosti STEP TEST

ŠKOLNÍ ZRALOST

Diagnostický nástroj vytvořený Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP určený pro posouzení školní zralosti dítěte. Nástroj
vyvinutý pro pedagogy MŠ umožňuje posuzování úrovně v sedmi základních oblastech vývoje dítěte.
Běžná cena 1 ks: 12 900 Kč včetně DPH

STEP SMART – interaktivní nástroj propojující dřevěné pomůcky, pracovní a diagnostické listy
a výukovou tabletovou aplikaci
Set kvalitních dřevěných pomůcek vhodných pro rozvoj předškoláků
• Kostky, hlavolamy, geometrické tvary, barevné kamínky, počítadlo a další pomůcky
Odborně vytvořené materiály obsahující 30 úkolů v pracovních listech a 20 úkolů v diagnostických listech zaměřené na oblasti:
• Časová orientace
• Prostorová orientace
• Matematické myšlení
• Informatické myšlení
• Zrakové vnímání
• Grafomotorika
Tabletová aplikace, která nabízí 150 vizuálních instrukcí jak pracovat s dřevěnými pomůckami a materiály. Úkoly mají stoupající
obtížnost.
Běžná cena 1 ks: 14 900 Kč včetně DPH

Nápadníky a 64 výukových scénářů

Doprava, instalace a zaškolení
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,
diagnostický nástroj 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, zajištění svozu v případě reklamace, 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: 129 900

Kč včetně DPH

Cena pro školu zapojenou do Šablon II:

96 000 Kč včetně DPH

Doplatek školy při využití prostředků
jedné šablony „Využití ICT ve vzdělávání“
v rozsahu 48 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

