
Profesionální notebook TravelMate P2 
s numerickou klávesnicí

Software pro tvorbu a editaci hudby, 
fotografií a videa

Windows 10 Professional Edu  
pro dosažení lepších výsledků

Classroom Management – jedinečný 
nástroj pro řízení a realizaci aktivit  
ve výuce

Mobilní zařízení pro využití pedagogy 
i žáky kdekoliv

64 výukových scénářů  
pro využití ICT na ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ

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 notebooky  
& INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
Všestranné využití napříč oblastmi vzdělávání

 Výkon, který potřebujete 
pro vaši výuku

 Jedinečné aktivity  
do výuky

 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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10x Acer TravelMate P2
Intel® Core™ i3-7130U, 4 GB DDR4 Memory + N, 128 GB SSD (možnost rozšíření na 512 GB), čtečka SD karet, DVD-
Writer DL drive, 15.6“ FHD Acer ComfyView LED LCD, HD Graphics, WiFi + BT, HD Camera, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, 
baterie s výdrží až 12 hodin, kvalitní provedení se zvýšenou odolností.
Windows® 10 Professional 64-bit EDU – vyšší míra zabezpečení, režim vzdálené plochy, připojení do domény, podpora 
nastavení skupinových politik, podpora virtualizace HyperV.

Běžná cena 10 ks: 132 220 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.

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

Informační gramotnost
Materiály pro rozvoj informační gramotnosti inspirované Tematickou zprávou ČŠI „Rozvoj informační gramotnosti 
v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017“. Soubor materiálů vhodný pro rozvoj informatického 
a kritického myšlení. Soubor materiálů pro podporu digitálního vzdělávání na základních a základních uměleckých 
školách.

Běžná cena 1 ks: 9 000 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, výukové 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

Běžná cena celkem: 185 420 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 notebooky & INFORMAČNÍ GRAMOTNOST?

0 Kč

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

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