
Profesionální odolný notebook  
se 3 režimy použití

Nabíjecí box pro uložení a správu

Kvalitní pero pro tvorbu poznámek 
a rozvoj kreativity

Jedinečný nástroj pro řízení výuky 
a skvělé výukové aplikace

Režim tabletu pro široké možnosti 
kvalitního vzdělávání

64 výukových scénářů pro rozvoj 
gramotností a informativního myšlení

Projekt

ŠABLONY II PRO MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ A ZUŠ

je spolufinancován Evropskou unií.

Splnění povinné publicity a zajištění výstupů společně s ITveSkole.cz.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Balíček 3Pad & GRAMOTNOSTI
Naučme žáky více s využitím moderních výukových 
pomůcek a aplikací

 Komplexní řešení pro 
moderní třídu

 Jedinečný výukový obsah

 Zajištění výstupů šablony 
„Využití ICT ve vzdělávání“

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz
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Běžná cena celkem: 197 620 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:

Co obsahuje balíček 3Pad & GRAMOTNOSTI?

0 Kč

10x 3Pad Acer TravelMate Spin B1
Windows 10 Professional 64-bit EDU, Intel® Celeron® Quad Core Processor N3450, 4 GB DDR3, 64 GB eMMC (možnost rozšíření 
na 256 GB), slot pro rozšiřující SD kartu, 11.6“ Full HD IPS Acer LCD dotykové + aktivní dotykové pero, HD Graphics, WiFi + BT 4.0, 
HD Camera, USB 3.0, baterie s výdrží až 13 hodin, voděodolná klávesnice, vyšší odolnost celého zařízení.

Běžná cena 10 ks : 129 820 Kč včetně DPH

1x Nabíjecí box
Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení zařízení. Zdroj s pasivním větráním a kabely pro nabíjení 10 zařízení. 
Bezpečnostní ochrana proti přepětí. Možnost rozšíření o WiFi přístupový bod a sluchátka s mikrofonem.

Běžná cena 1 ks: 8 500 Kč včetně DPH

Classroom Management a synchronizace
Spolupráce a aktivity do výuky – ankety, hlasování, testování, křížovky, doplňovačky, zobrazení na interaktivní tabuli. Sdílení - pedagog vidí, 
co právě teď žáci dělají, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování – hromadné zapnutí x vypnutí, možnost zhasnout žákovské 
obrazovky, možnost zapnout x vypnout zvuk, zablokovat touchpad, klávesnici i USB. Blokování nebo omezení přístupu na internet. Řízení – 
pedagog může převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění aplikací. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné aktualizace, 
hromadné instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Intranet – funkčnost dána místní sítí. Funkčnost bez závislosti na kvalitě 
připojení k internetu. Trvalá licence.

Běžná cena 10 licencí: 7 500 Kč včetně DPH

Aplikace Matemág
Matemág je dabovaná příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek a naplňování představ. Žáci se 
vydávají na cestu za čarodějem Matemágem, aby se naučili ovládat sílu představivosti - ‘matemagii’. Na své pouti řeší rozmanité 
matematicko-logické rébusy. Ty jim pomáhají s rozvojem matematických dovedností. Trvalá licence.

Běžná cena 10 licencí: 4 600 Kč včetně DPH

Aplikace Zatracená čeština
Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí žáky, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis 
i/y, s/z, jak se orientovat ve stavbě slova… s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků 
(seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi žáci mohli pracovat samostatně. Zatracená čeština pomůže 
vyhnout se problémům s pravopisem. Balíčky cvičení pokryjí postupně učivo celé základní školy. Licence na 24 měsíců.

Běžná cena 10 licencí: 3 000 Kč včetně DPH

Sanako Pronounce – software pro výuku cizích jazyků
Sanako Pronounce je inovativní software pro zlepšení efektivity při výuce cizích jazyků. Jeho jednoduchost a hravost ho předurčuje 
ke každodennímu využití ve školách. Software umožňuje režimy: poslech, převedení textu na řeč, kontrola výslovnosti, sledování 
pokroku. Trvalá licence.

Běžná cena 10 licencí: 7 500 Kč včetně DPH

Instalace vyladěné školní image
Software vhodný pro školy: Malování, Windows Ink – režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, Geogebra - interaktivní geometrie 
a algebra, GIMP - práce s grafikou a fotografiemi, VLC Player, Movie Maker - tvorba a úprava videí, OneNote – školní sešit pro 21. 
století, Kancelářský balík Office 365, Music Maker – tvorba a úprava hudby.

Běžná cena 10 ks: 3 000 Kč včetně DPH

Nápadníky a 64 výukových scénářů
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

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, 
aplikace a materiály při vzdělávání žáků. 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.

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

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