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Polytechnická učebna 

název a druh zboží popis řešení fotografie 
cena bez dph 

koncová 
cena celkem s 

DPH 

Pomůcky         

iRobot Root pro celou třídu 

1 Root Robot 
1 skládací popisovatelná plocha 

1 sada samolepek 
1 USB nabíjecí kabel 

2 popisovače 
1 mazací utěrka 

Aplikace Root Coding 
 

Velikost: 13.4 x 14.9 x 4.5 cm 
Hmotnost: 490 g 

Baterie: 2600 mAh Li-Ion — přibližně jeden týden na 
nabití (3 hodiny neustálého provozu) 

Připojení: Bluetooth Low Energy (dosah 30 m) 
 

6 580,00    7 961,80    

SAM LABS Classroom Kit 

STEAM pro celou třídu. Vhodný pro 30 žáků. 
Komplet s díly, které se vždy 10x opakují v 

přenosném skladovacím boxu. 
 

SAM Space aplikace 
40+ námětů hodin 

20 DC motorků 
10 světelných senzorů 

10 RGB led světel 
20 kol 

10 univerzálních nosičů 10 podvozků aut 
10 kuličkových kol 

10 LEGO ozubených kol 
20 malých LEGO dílů 
20 velkých LEGO dílů 

8 microUSB nabíjecích kabelů 5 v 1 
1 průvodce jak začít 

 

32 800,00    39 688,00    

INFENTO PRO Kit 

Tato kompletní sada obsahuje také ePulse® 
elektrický motor s jehož pomocí sestavíte reálná 

elektrická vozítka. V návodu je celkem 13 vozítek (z 
toho 5 elektrických) a 4 mechanické konstrukce. 

 
6 - 18 let 
1 523 dílů 

20 studentských výzev 
8x kolo 4" (10 cm) 
6x kolo 6" (15 cm) 
4x kolo 8" (20 cm) 
1x ePulse® motor 
Stabilizr ®systém 
Převodový řemen 

Pedály 
Kotoučová brzda 
40 x 60 x 103 cm 

71 kg 
 

49 338,00    59 698,98    
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Edubox 

Edubox obsahuje celkem dva druhy stavebnic – 3x 
stavebnici FLY:bit a 3 x stavebnici Hydrogen Car. 
Edubox je určen pro metody výuky DIY a STEM. 

Jeden druh stavebnice umožňuje sestavit funkční, 
programovatelný dron, který pracuje na principu 

spolupráce dvou mikro:bitů a základní 
naprogramované desky dronu. Mikro:bity je možné 

samostatně programovat, ale musí být dostupná 
funkční verze SW s úrovní pro základní školy. Ke 

stavebnici je k dispozici podrobný návod na 
sestavení, včetně metodiky práce s dronem. Z druhé 
stavebnice lze postavit funkční model auta na vodík. 

K sestavení existuje podrobný návod, včetně 
metodiky práce s autem. Kostra autíčka se dá 

sestavit také z alternativních materiálů, které si žáci 
sami vymyslí, jako např. PET-lahev, rulička papíru 

apod. Ve stavebnici auta jsou kompletní 
komponenty k sestavení, včetně všech přípravků a 

nástrojů. 
 

33 049,00    39 989,29    

Horizon Energy Box  

Horizon Energy Box je sestavou zdrojů elektrické 
energie. Přináší komplexní řešení, jak technologie 
palivových článků spolupracuje s obnovitelnými 
zdroji energie, čímž demonstruje soběstačnou 

energetickou síť: solární, větrná a kinetická energie 
z ruční kliky a demonstrace úložného potenciálu 

kondenzátoru. K porovnání je zde celá řada 
palivových článků: PEM vodíkový palivový článek, 

palivový článek na bázi slané vody a etanolový 
palivový článek. Nesčetné experimenty, mnoho 

odborných principů v akci a spousta prostoru pro 
kreativitu v každé základní nebo střední škole. 

 

33 000,00    39 930,00    

Pasco Sensorium Coding 

Vhodná kombinace bezdrátových čidel a pomůcek 
pro realizaci experimenů kombinujících studium 

přírodovědných fenoménů a programování. 
 

Sada obsahuje: Sada obsahuje programovatelný 
AC/DC napájecí zdroj, bezdrátový vozík Smart cart, 

vrtulový pohod Smart Fan, bezdrátový senzor 
pohybu, bezdrátové teplotní rozhraní a bezdrátovou 

programovací jednotku CodeNode. Vše uložené v 
přehledném plastovém boxu. USB s 46 žákovskými 
úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue. 

 

32 603,00    39 449,63    

Pasco Sensorium Science 

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí 
kterých můžete realizovat experimenty napříč 

jednotlivými předměty. 
 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, 
bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, 

bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor 
pohybu, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor 
tepu s ručními úchyty a bezdrátový senzor počasí s 

anemometrem a GPS. Součástí sady je USB s 37 
žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a 

licence software SPARKvue. Vše uloženo v 
přehledném úložném boxu. 

 

30 206,00    36 549,26    
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Pasco Sensorium Fyzika 

Pokud je hlavním předmětem, který budete učit, 
fyzika, využijete této přizpůsobené sady 

bezdrátových čidel. Ostatní čidla lze dokoupit 
samostatně. 

 
Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, 

bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, 
bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor 

proudu, bezdrátový světelný senzor, bezdrátový 
senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického 

pole a bezdrátový vozík Smart Cart. USB s 37 
žákovskými úlohami, tištěná metodika a software 

SPARKvue. 

32 603,00    39 449,63    

Pasco Sensorium Chemie 

Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické 
experimenty. V boxu je dost místa i pro další 

senzory. 
 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, 
bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, 

bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový 
senzor vodivosti, bezdrátové počítadlo čítač kapek, 

bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH 
elektroda a ORP elektroda. USB s 37 žákovskými 
úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue. 

 

32 603,00    39 449,63    

Skříň - 3D Tisk 

Multifunkční mobilní zařízení pro 3D tisk. Určeno až 
pro 2 ks 3D tiskáren. Obsahuje , 1x 3D tiskárna, 2 

kamery pro záznam a kontrolu probíhajícího tisku. 
Regulace teploty. Konektivita LAN, WI-Fi, uložiště 

pro NTB, nářadí pro dopracování tisknutého 
výrobku  

 

180 000,00    217 800,00    

Skříň - CNC  

Multifunkční mobilní zařízení pro CNC gravírování. 
Určeno až pro CNC stroj (Gravírovací plocha min.: 
300x180x45mm) s možností gravírování na kov, 

dřevo, palst. Rytí ve třech osách pro: dřevo, plast, 
PCB, akryl, překližka, atd. Laserové gravírování: 

dřevo, plast, kůže, kost, kámen, papír, skořápka atd. 
Obsahuje 1x gravírovací stroj,  2 kamery pro záznam 

a kontrolu probíhajícího tisku. Regulace teploty. 
Konektivita LAN, WI-Fi, uložiště pro NTB, nářadí pro 

dopracování gravírovaného  výrobku  

 

180 000,00    217 800,00    
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YSoft Be3D eDee řešení 

Tato stolní 3D tiskárna má optimální velikost pro 
libovolný prostor. Díky uzamykatelným dvířkům a 

zatažitelnému ovládacímu panelu se eDee snadno a 
intuitivně používá. Byla navržena s ohledem na 

bezpečnost studentů, vysoký výkon a spolehlivost. 
Nabízí funkce pro bezpečný tisk a kvalitní 3D výstup 

 

73 942,00    89 469,82    

BALÍČEK 3D TISKU, 3D SKENOVÁNÍ A 
PRINTLAB CLASSROOM ROČNÍ LICENCE 

Začínáte s 3D tiskem a skenováním ve škole? Nevíte 
jak začlenit 3D tisk a skenování do výuky? Nechcete 
trávit spoustu času vymýšlením lekcí, ale chcete ho 

radši investovat do sebevzdělávání? 
 

Pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli ano, 
tak je tento 3D balíček přesně pro vás! 

 
Co získáte nákupem tohoto 3D balíčku? 

 
3D tiskárnu Panospace One 

 
3D skener MatterandForm V2 

 
Roční učitelská licenci PrintLab Classroom 

 
Tiskárna Panospace One je "Plug and play" tiskárna, 
takže ji stačí vybalit, zapojit a můžete tisknout vše, 
co vás napadne. Její jednoduchá obsluhu a vysoká 

kvalita tisku potěší začátečníka, ale neurazí ani 
pokročilého makera! Říkáte si, že nevíte co 

tisknout? Kde najít nějaký model nebo si jak si ho 
vytvořit ve 3D programu, případně ho předat dál 

studentům a využít to při výuce? Přesně proto je v 
balíčku PrintLab licence, kde najdete spoustu lekcí, 
které vás naučí od základů až po pokročile úkony v 

Tinkercadu a Fusionu 360. Nové lekce stále přibývají 
a můžete je nejen sdílet se svými studenty, ale také 

si k nim vytisknout pracovní listy. Také si zde 
můžete udělat několik online kurzů, které když 
absolvujete, získáte nejen certifikát, ale hlavně 
velké množství důležitých informací o 3D tisku, 

skenování a modelování. 
 

3D balíček obsahuje také 3D skener Matter and 
Form, který vám dává spoustu dalších možností ve 
výuce. Díky skenování můžete převádět fyzické věci 
z běžného denního života na digitální a následně je 

v programu na modelování upravit a vytisknout. 
 

Díky tomuto 3D balíčku můžete dát vaší výuce nový 
rozměr! 

PrintLab licence je pro ČR prozatím jen v angličtině  

29 700,00    35 937,00    

3DSIMO MULTIPRO (4V1) 

Nová generace produktu 3dsimo multipro. Vyvinutá 
na základě zpětné vazby od našich zákazníků a 

našich zkušeností z vývoje a výroby produktů pod 
označením 3D pero a multifunkční nástroj. 3Dsimo 

Multipro je odolnější, výkonnější a hezčí.  
 

Jde o malou dílnu do dlaně, která umí 3Dkreslit, 
pájet, vypalovat, řezat a máte možnost si přikoupit 
mnoho dalších funkcí jako je přímočará pilka, mikro 

vrtačka a elektrický šroubovák. 

 

3 297,00    3 989,37    
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LEGO Technic 42081 Volvo koncept 
kolového nakladače ZEUX 

Popis produktu 
Prozkoumej budoucnost stavebních vozidel s 

modelem LEGO® Technic 42081 Návrh kolového 
nakladače Volvo ZEUX. Tento futuristický koncepční 
model vyvinutý ve spolupráci se společností Volvo 

obsahuje řadu realistických detailů včetně 
sestavitelného mapovacího dronu. Vozidlo má 
vysoce technický design, který se projevuje i na 

futuristických ráfcích obalených odolnými 
pneumatikami. Manuální funkce zahrnují řízení 4 
kol, současné nebo nezávislé ovládání ramene a 

radlice a nastavitelnou protiváhu. Tato stavebnice 2 
v 1 od LEGO Technic je k dispozici v klasické barevné 
kombinaci Volvo a se sadou samolepek pro úpravu 

detailů, a lze ji přestavět na futuristický Návrh 
tahače Volvo PEGAX. 

 
Funkční nakladač 

Přední rameno s výklopnou radlicí lze snadno 
ovládat díky kolečkům na modelu které jsou pomocí 

ozubených koleček spojeny s mechanickými písty. 
Vše si složíte samy dílek po dílku a zjistíte tak, model 

mechanicky funguje. 
Změna těžiště 

Při přepravě těžších nákladu, lze celou zadní část 
posunout a změnit těžiště. Zadní část se posunuje 

kolečkem, které ovládá šnekové soukolí. 
Volvo PEGAX 

Model lze přestavit na Návrh tahače Volvo PEGAX, s 
dalšími úžasnými funkcemi. 

Klíčové vlastnosti 
Futuristický koncepční model s realistickými detaily 

včetně mapovacího dronu, funkčního ramene i 
radlice, nastavitelné protiváhy, řízení 4 kol a 

propracovaných ráfků s odolnými pneumatikami. 
Objev futuristický model LEGO® Technic Návrh 

nakladače kol Volvo ZEUX! 
Nastav protiváhu, abys vyrovnal zatížení. 

Ovládej obrovské rameno a radlici buď nezávisle, 
nebo současně. 

K dispozici v klasické barevné kombinaci Volvo a se 
samolepkami pro úpravu detailů. 

Tato sada LEGO® Technic je navržena tak, aby ti 
poskytla úžasné stavitelské zážitky. 

Model 2 v 1, který se dá přestavět na futuristický 
Návrh tahače Volvo PEGAX. 

Návrh kolového nakladače Volvo ZEUX měří přes 18 
cm na výšku, 59 cm na délku a 21 cm na šířku s 

vytaženou protiváhou a 51 cm na délku se 
zataženou protiváhou. 

Návrh tahače Volvo PEGAX měří přes 18 cm na 
výšku, 40 cm na délku a 22 cm na šířku s vytaženou 

protiváhou a 27 cm na délku se zataženou 
protiváhou. 

 

2 500,00    3 025,00    

lego Wedo 2.0 

Společně s WeDo 2.0 ovládacím SW s náměty 
činností (ke stažení zdarma) si klade za cíl zvýšit 

zájem dětí o vědu, techniku, technologie a 
programování včetně získání kompetencí v těchto 

oborech. 
 

Základní souprava je určena pro práci dvou žáků. 
Uložena je v praktickém kontejneru s pořadačem 

pro třídění dílů. 
 

Obsahuje 280 dílů včetně: 
• 1x 45301 Smart Hub - specifikace 

• 1x 45303 Střední motor - specifikace 
• 1x 45304 Senzor pohybu - specifikace 
• 1x 45305 Senzor náklonu - specifikace 

• Konstrukční díly. 
 

4 950,00    5 989,50    
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FABLE MAKERSPACE + 

Fable je modulový robotický konstrukční set, který 
lze využít v různých předmětech i třídách. Pomáhá 

studentům získat dovednosti potřebné ve 21. 
století. 

Špičková sada se 6 Fable Join moduly a 6 Fable Spin 
moduly. 

Sada Makerspace+ obsahuje tyto prvky: 
    6x Fable Spin modul 
    6x Fable Join modul 

    12x Dongle pro bezdrátové programování 
    12x Sada kol 

    6x 3XY stavební modul 
    6x 4XY stavební modul 

    6x katapult 
    12x modul k připojení vlastních 3D tištěných 

modelů 
    12x vidlice 

    12x balanční tyč na míč 
    6x bludiště 
    6x adaptér 

    6x držák telefonu Flex 
    6x držák telefonu 

    6x pluh 
    6x laserové ukazovátko 

    12x box se základním stojanem 
    24x USB kabel 

    2x cestovní nabíječka s 6ti konektory 
 

148 000,00    179 080,00    

Stavebnice Fischertechnik 538423 
Mechanics 2.0 

Vylepšená verze Mechanics 2.0 
Mechanics = mechanika 
Hlavní tématy této stavebnice jsou: 
mechanika 
stavební inženýrství 
účinky sil na tělesa 
Tato vzdělávací stavebnice je ideální pro budoucí 
konstruktéry, techniky a inženýry: 
Jak funguje manuální převodovka? 
Co je planetární soukolí nebo diferenciál? 
Jak se pohybují stěrače čelního skla? 
Jak postavit stabilní a pevný most? 
Tato vzdělávací stavebnice odpoví na tyto a další 
základní otázky z tématických oblastí strojírenství a 
stavebního inženýrství s pomocí 30 různých modelů. 
Stavebnice je balena v odolném plastovém boxu. 
fischertechnikTV 
Pro více informací se podívejte na: 
https://www.youtube.com/user/fischertechnikTV 
Sada obsahuje: 
návod k sestavení 
Motor set XS 
zásobník na 9V baterie (baterie není součástí) 
500 dílů 

 

2 900,00    3 509,00    

CNC Stroj 

Laserový CNC gravírovací stroj, Rytí ve třech osách 
pro: dřevo, plast, PCB, akryl, překližka, atd.; 
Laserové gravírování: dřevo, plast, kůže, kost, 
kámen, papír, skořápka atd. Řídící software; • Balení 
obsahuje konstrukci + 4 ks klipů + 10 ks bitů + brýle 
+ laser dle variant; Bity (hroty) slouží k vyřezávání 
do vloženého materiálu. Jedná se speciální jehly, 
které se vloží do motoru a mohou se vyměnit za 
laser. 

 

18 000,00    21 780,00    
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DOBOT MAGICIAN Lite 

Edukativní robot s vakuovým a pneumatickým 
gripperem, držák na pero, kamera, Power banka, 
MagicBox  - Snadno programovatelný robot, který je 
díky svým vlastnostem ideálním prostředkem nejen 
pro prvotní seznámení s roboty, ale i pro efektivní 
výuku jejich programování. DOBOT Magician je 
vhodným robotem jak pro úplné začátečníky, tak i 
pro efektivní rozvoj znalostí pokročilých uživatelů a 
studentů technických oborů. 

 

25 400,00    30 734,00    

AI Teaching Kit pro MAGICIAN Lite 

DOBOT AI Teaching Kit umožňuje pedagogům a 
studentům připravit skutečné řešení umělé 
inteligence založené 
na skutečných modelech během několika minut. 
Kombinací hry Magician Lite s touto sadou mohou 
studenti zažít 
scénáře umělé inteligence v reálném světě, zapojit 
se do řady praktických aktivit a nechat se inspirovat 
prototypováním svých vlastních řešení umělé 
inteligence. 

 

1 890,00    2 286,90    

DOBOT MAGICIAN Basic oproti verzi Lite obsahuje hlavu pro 3D tisk 

 

27 200,00    32 912,00    

DOBOT MAGICIAN Edu 
oproti verzi Lite má navíc: hlava pro 3D tisk, hlava 
pro laserové gravírování, joystick, WiFi a Bluetooth 
modul 

 

33 900,00    41 019,00    

Pásový dopravník pro DOBOT 

Dopravník pro DOBOT Magician umožňuje 
simulovat výrobní linku.  
Pásový dopravník s nastavitelnou rychlostí, 
vzdáleností a barevným senzorem. 

 

8 900,00    10 769,00    
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Lineární pojezd pro DOBOT Lineární pojezd na který lze připevnit DOBOT 

 

24 860,00    30 080,60    

Arduino KIT 

 Kit je určen pro Arduino pokročilé. Kit obsahuje 
mnoho diskrétních součástek a hodně zajímavých a 
snadno použitelných modulů. Prostřednictvím 
tohoto Kitu můžete vytvořit nespočet zajímavých 
projektů. 

  

7 120,00    8 615,20    

ROBOTIS DREAM II School Set 

Školní sada ROBOTIS DREAM II - k montáži více než 
20 projektových lekcí (robotů) - žáci se seznámí se 
základními součástmi robotiky. Lekce se zaměřují na 
konkrétní fyzikální principy, jako jsou principy 
rychlosti, síly, setrvačnosti a zrychlení, zásady 
strojního inženýrství, systémy pohonu. 

 

5 725,00    6 927,25    

ROBOTIS DREAM II Level 4 - rozšiřující 
sada pro School Set 

Výuková robotická stavebnice ROBOTIS DREAM II 
úroveň 4 Vás naučí principy řízení servomotorů, 
použití dotykového senzoru, IR senzorů a LED 
modulů. Tato úroveň vám pomůže pochopit 
vývojový diagram a základy programování. Nutno 
mít:  ROBOTIS DREAM II School Set 

 

2 800,00    3 388,00    

ROBOTIS DREAM II Level 5 - rozšiřující 
sada pro School Set 

Rozšáření o Bluetooth moduly a další prvky. Nutno 
mít:  ROBOTIS DREAM II School Set a ROBOTIS 
DREAM II Level 4 

 

2 800,00    3 388,00    
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Humanoidní robot ROBOTIS MINI 

ROBOTIS MINI - humanoid robot, (16 pohonů, 
OpenCM řídící jednotka, programovací sw, 
originální dobíjecí baterie, podrobný český manuál, 
aplikace pro řízení robota pro Android a iOS (skrze 
BT), ovládání pomocí gest, hlasu, editace pohybů, 
funkcí, možnost kompletního přeprogramování, 
doplňování senzorů (infračervený, dotekový, 
magnetický, ultrazvukový, gyro, senzor barev, 
detekce předmětů, tuning skrze dostupné formy pro 
3D tisk, kompletní animace/simulace pohybů, 
synchronizace více robotů atd atd. 

 

12 900,00    15 609,00    

ROBOTIS STEM Level1 (Standard) 

robotická elektronické stavebnice  - 247 dílů 
2x smart pohon 
Řídící jednotka 
IR detektor čáry + 3x IR senzor 
7 robo-příkladů 
Praktický výukový systém 

 

9 500,00    11 495,00    

ROBOTIS STEM Level 2 

rozšiřující modul pro Bioloid STEM Standard. STEM 
Expansion nabízí více možností a dalších 9 plně 
rozpracovaných příkladů robotů, k jejich 
sestavování ale nezbytně potřebuje díly z Bioloid 
STEM Standard. 

6 900,00    8 349,00    

ROBOTIS PREMIUM 

Bioloid PREMIUM umožňuje nekonečný počet 
konstrukcí (od vozítek po humanoidy) a díky 
"chytrým" servomotorům, propracované řídící 
jednotce, sadě senzorů, různým programovacím 
prostředím (od jednoduchého grafického po C / 
C++, C#, Labview, MATLAB, Visual Basic, Java, 
Python..) a bezdrátovému řízení (přes ZIGbee či 
Bluetooth) nabízí unikátní možnosti pro sestavování 
robotů.  

 

30 500,00    36 905,00    
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ROBOTIS GP 

BIOLOID GP Grand Prix Humanoid Robot Kit je 
špičkový humanoid optimalizovaný pro různé 
soutěže robotů. S vysoce výkonným pohonem AX-
18A, lehký a pevný hliníkovýc rámů.  

 

55 420,00    67 058,20    

NAO humanoid 58 cm vysoký programovateln humanoidní robot 205 700,00    248 897,00    

InO-Bot robot 

 
        Ovládání pomocí jazyka Scratche nebo iOS 
aplikace 
        Široká škála vstupů a výstupů pro obsažení co 
největšího počtu programovacích lekcí 
        4 senzory přiblížení v rozích 
        Senzor měření vzdálenosti 
        Senzory pro sledování předkreslené čáry 
        Nabízí možnost vložit popisovač - dokáže svou 
cestu nakreslit 
        Dobíjecí - nepotřebuje žádné baterie 

 

4 190,00    5 069,90    

Ozobot EVO školní sada – 18 ks 

Sada pro školy a zájmové kroužky je vybavená vším, 
co potřebují velké týmy. Učitelé a lektoři se mohou 
opřít o portál s knihovnou podrobných lekcí. 
Obsah balení 
 
    18 kusů Ozobot Evo v barvě Crystal White 
    Průvodce a letáky pro studenty 
    Vybavení pro kódování na papíře 
    Příslušenství pro nabíjení 

 

76 800,00    92 928,00    

zobrazovací zařízení a příslušenství   
 

  
 

    

newline 65" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

  

38 000,00 Kč 45 980,00    
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newline 75" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

  

 

65 000,00 Kč 78 650,00    

newline 86" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

  

80 000,00 Kč 96 800,00    

Newline Chromebox A10 OPS slot 

Veškeré funkce dostupné na vašem Chromebooku si 
můžete nyní vychutnat přímo na dotykové 

obrazovce Newline. Naše řešení se zařízením 
Chromebox A10 vám přináší kompletní výukové 
prostředí, ve kterém najdete všechny oblíbené 
nástroje Google. Předinstalovány jsou Google 

Dokumenty, Google Tabulky, Google Classroom, 
Google Drive a prohlížeč Google Chrome. Díky 

Google Play si můžete stáhnout některé další z tisíců 
zdarma dostupných aplikací. Newline Chromebox 

přemění dotykovou obrazovku na obrovský tablet s 
perfektním obrazem a všemi potřebnými funkcemi.   

10 000,00 Kč 12 100,00    

Newline Windows OPS PC Core i5, 256GB,8GB,Win PRO 

 

16 000,00 Kč 19 360,00    

Tabule ekoTAB 200 x 100 + ekoTab 
STOJAN ZVEDACÍ AL + rameno 

univerzální S PROJEKTOREM EPSON EB-
695WI 

TABULE TRIPTYCH K 
Třídílná keramická tabule na fixy rozměry: 

využitelná šířka 200cm střed x 100cm křídla , 
využitelná výška 120 cm 

Školní tabule s bílým keramickým středem je ideální 
pro projekci a je využívána ve spojení s 

interaktivním projektorem jako interaktivní tabule. 
Volitelný povrch křídel na popisem fixem nebo 
křídou. Díky sendvičové konstrukci má tabule 

vysokou tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 

22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na 
normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 

STOJAN ZVEDACÍ AL 
Elegantní moderní zvedací systém ze stříbrného 

eloxovaného hliníku s šedým krytováním. Kotvení 
do stěny a podlahy. Bezpečnostní pojistka proti 
okamžitému vytržení stojanu ze stěny. Pohodlné 

zvedání a spouštění tabule umožňuje pevná 
odkládací hliníková polička s bezpečnými hranami. 

POLIČKA 
Pevná odkládací hliníková polička s bezpečnými 

hranami. 
UNIVERZÁLNÍ RAMENO 

univerzální systém pro uchycení projektoru s 
ultrakrátkou projekční vzdáleností. 

 interaktivní projektor EPSON EB-695WI 
Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností (cca 60 cm), díky které nedochází k 
oslňování uživatelů a k nepříjemnému stínění 

 

85 000,00 Kč 102 850,00    
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obrazu. 
Projektor obsahuje dotykovou jednotku a dvě 
interaktivní pera. Technologie projekce 3LCD 

zajišťuje vysokou kvalitu snímků a živé a přirozené 
barvy i za bílého dne. 

BalanceBox® Winx® 86 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Heavy, rámu pro uchycení dotykové obrazovky 

o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, 
magnetických křídel, která po zavření přikrývají 

celou plochu obrazu. 

43 000,00 Kč 52 030,00    

BalanceBox® Winx® 75 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Medium, rámu pro uchycení dotykové 
obrazovky o úhlopříčce obrazu 75“ a dvou 

keramických, magnetických křídel, která po zavření 
přikrývají celou plochu obrazu. 

41 000,00 Kč 49 610,00    

BalanceBox® 650 

Vyšší verze 650 umožní posouvat displeje až do 
hmotnosti 169 kg. Její další předností je vyšší zdvih, 

který činí 65 cm oproti 40 cm u verze 400. 
BalanceBox® je založen na důmyslném 

mechanickém řešení a nevyžaduje pro svoji práci 
elektrickou energii. 

Zdvih 650 mm 
Pro systémy o hmotnosti až 190 kg  

25 000,00 Kč 30 250,00    

E-Box® s naklápěním 

Maximálně univerzální využití vaší dotykové 
obrazovky zajistí tichý a rychlý motovový posuv e-
Box®. Tako verze se dvěma motory je tou nejlepší 
volbou zvláště v případě, kdy využijete možnosti 

naklápění, a to až do režimu stolu. 
Rozsah: 660 mm 

Maximální úhlopříčka obrazovky: 75" 
Včetně VESA do rozměru 600x400 mm 

 

39 000,00 Kč 47 190,00    

E-Box® mobilní 

Sortiment vysoce kvalitních motorových posuvů 
disponuje nejrychlejší a nejbezpečnější technologií, 
kterou současný AV trh nabízí. Dvousloupový design 

je zárukou perfektní stability, systém nabízí také 
funkce zamezující nechtěnému skřípnutí. 

 

25 000,00 Kč 30 250,00    

Klientská zařízení         

učitelské stanoviště 
tower nebo mini PC Intel nebo AMD procesor min 

4core, 512GB SSD, 8GB RAM , Win PRO , monitor 2x 
24" z toho 1x Touch 

 

25 000,00 Kč 30 250,00    

žákovské  stanoviště 
tower nebo mini PC Intel nebo AMD procesor min 
4core,256GB SSD, 8GB RAM , Win PRO , monitor 

24" 

 

15 000,00 Kč 18 150,00    
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žákovský notebook 
notebook  Intel nebo AMD procesor min 4core, 
256GB SSD, 8GB RAM , Win PRO , displej 15,6 

15 000,00 Kč 18 150,00    

žákovský tablet 

 
Dotykový 10.3" displej s rozlišením 1920 x 1200 
bodů, 8jádrový procesor, 4GB operační paměti, 

128GB interní paměť, WiFi ac, Bluetooth 5.0, přední 
5Mpx a zadní 8Mpx kamery, USB Type-C, baterie 

 

6 000,00 Kč 7 260,00    

učitelský iPad 256 GB  

iPad Wi-Fi 256GB Space Gray (2021) - 10,2" 
dotykový displej,Čip A13 Bionic s Neural Enginem, -8 

MP a 12 MP kamera, 256GB úložiště, Stereo 
reproduktory 

Touch ID, Wi-Fi 802.11ac, Výdrž baterie až 10 hodin 
Funguje s Apple Pencilom (1. generace) a Smart 

Keyboard  

11 900,00 Kč 14 399,00    

žákovský iPAD 64GB 

iPad Wi-Fi 64GB Space Gray (2021) - 10,2" dotykový 
displej,Čip A13 Bionic s Neural Enginem, -8 MP a 12 

MP kamera, 64GB úložiště, Stereo reproduktory 
Touch ID, Wi-Fi 802.11ac, Výdrž baterie až 10 hodin 

Funguje s Apple Pencilom (1. generace) a Smart 
Keyboard 

8 500,00 Kč 10 285,00    

Apple Pencil  
Dotykové pero na tablet, aktivní, Bluetooth a 

rozpoznání přítlaku, výdrž až 12 h, určeno pro Apple 
iPad 10.2"  

 

2 500,00 Kč 3 025,00    

Apple Smart Keyboard for iPad 

    Apple klávesnice pro iPad 10,2'' 
    Kryt slouží jako nastavitelný stojan 

    Klávesnice slouží zároveň jako pouzdro pro iPad 
    S magnetickým konektorem není třeba kabelů 

 

4 200,00 Kč 5 082,00    

Apple Smart Cover for iPad 
Pouzdro na tablet Apple iPad 10,2", TPU a 

polyuretan, zavírací, tvrdé, ochrana displeje proti 
poškrábání a integrovaný stojánek  

 

1 200,00 Kč 1 452,00    
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nabíjecí skříň pro tablety, notebooky 
kalkulace na 24 zařízení 

nabíjecí stanice pro nabíjení noteboků, tabletů, 
iPadů, ventilace,kolečka, přepěťová ochrana 

 

39 000,00 Kč 47 190,00    

Mobilní kufr na dobíjení tabletů (iPAD) 
Nabíjecí kufr pro 24 tabletů (na míru), USB nabíjení, 
Wifi přístupový bod, madla, kolečka - kalkulace na 

24 zařízení - rozměry 840x530x480mm (D/Š/V ) 

 

47 400,00 Kč 57 354,00    
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Učebna VR a 3D 

název a druh zboží popis řešení fotografie 
 cena bez dph 

koncová  
 cena celkem s 

DPH  

Pomůcky          

Brýle pro virtuální realitu k počítači 

Rozlišení displeje 4 896 x 2 448 pixelů, Integrovaná 
sluchátka, Duální kamera, Senzory: SteamVR 

Tracking, G-sensor, gyroskop, IPD sensor referenční 
výrobek: HTC Vive Pro 2 - nutno přidat NTB nebo PC 

pro práci s VR 

 

           21 000 Kč             25 410 Kč  

Brýle pro virtuální realitu samostatně 
fungující 

Rozlišení displeje 3664 x 1920 pixelů, Senzory: 
akcelerometr, magnetometr, gyroskopický senzor,  

referenční výrobek: Specifikace  (64 GB) 

 

           12 500 Kč             15 125 Kč  

Pohybová platforma VR 

KATVR KAT WALK MINI - Pohybová platforma VR, 
všesměrová, známá také jako VR běžecký pás k 

propojení s VR headsety, umožňuje dosáhnout 360° 
nekonečné akce ve virtuálním světě na malém 

prostoru, výškově nastavitelná, umožňuje ovládat 
pohyb avatara ve Virtuální Realitě -  nutno přidat 

NTB nebo PC pro práci s VR a 3d brýle 

 

           82 000 Kč             99 220 Kč  

3D Scanner 

Multifunkční, snadné a rychlejší snímání 3D dat. 
Skenovací technologie SHINING 3D, nová generace 
stolních 3D skenerů. Univerzální, snadné a rychlé, 
detailní. Ref.: Shining3D EinScan SE s točnou nutno 

přidat NTB nebo PC pro práci s VR 

 

           30 000 Kč             36 300 Kč  

3D tiskárna 

3D tiskárna FDM, velký tiskový prostor 1.75mm PLA, 
TPU a Wood, tloušťka vrstvy 0.1mm-0.4mm, 

rychlost tisku 150mm/s, dotykový displej, možnost 
tisku: SD karta ref.: Creality ENDER 6   

 

           10 000 Kč             12 100 Kč  

3D tiskárna 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+ 

 

           24 000 Kč             29 040 Kč  
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Skříň - 3D Tisk 

Multifunkční mobilní zařízení pro 3D tisk. Určeno až 
pro 2 ks 3D tiskáren. Obsahuje , 1x 3D tiskárna, 2 

kamery pro záznam a kontrolu probíhajícího tisku. 
Regulace teploty. Konektivita LAN, WI-Fi, uložiště 

pro NTB, nářadí pro dopracování tisknutého 
výrobku  

 

        180 000 Kč          217 800 Kč  

Skříň - CNC  

Multifunkční mobilní zařízení pro CNC gravírování. 
Určeno až pro CNC stroj s možností gravírování na 
kov, dřevo, palst. Obsahuje 1x gravírovací stroj,  2 
kamery pro záznam a kontrolu probíhajícího tisku. 
Regulace teploty. Konektivita LAN, WI-Fi, uložiště 
pro NTB, nářadí pro dopracování gravírovaného  

výrobku  

 

        180 000 Kč          217 800 Kč  

Výukový software         

Corinth ONLINE - na 5 let - Celý Corinth 
komplet  

Online varianta. Dodání elektronicky. Školní licence 
na 5 let. 

Corinth on line - komplet na 5 let            74 000 Kč             89 540 Kč  

Corinth Celý Corinth komplet  

Výukový program Corinth určený pro 250 zařízení, 
přenositelná, délka předplatného: bez omezení, 
trvalá licence, jazyková verze: čeština Zahrnuje: 
Biologie člověka, Biologie zvířat, Biologie rostlin, 

Geologie, Chemie, Fyzika, Geometrie, Corinth 
Kultura, Astronomie, Paleontologie  

Corinth - komplet         141 000 Kč          170 610 Kč  

Corinth - Biologie člověka 

Poznejte své tělo s aplikací Corinth Biologie člověka. 
Objevte, co se skrývá uvnitř lidského těla díky 

detailním 3D modelům a technologii hlubokého 
zoomu 

Corinth            20 661 Kč             25 000 Kč  

Corinth - Biologie zvířat 
Interaktivní 3D modely a simulace - 266 vizuálních 
modelů v podobě 3D modelů, animací a hlubokých 

zoomů z elektronových mikroskopů 
Corinth            16 259 Kč             19 673 Kč  

Corinth - Biologie rostlin 
Interaktivní 3D modely a simulace - 127 vizuálních 
modelů v podobě 3D modelů, animací a hlubokých 

zoomů z elektronových mikroskopů 
Corinth            16 529 Kč             20 000 Kč  

Corinth - Geologie 
Interaktivní 3D modely a simulace - 123 vizuálních 
modelů v podobě 3D modelů, animací a hlubokých 

zoomů z elektronových mikroskopů 
Corinth            16 529 Kč             20 000 Kč  

Corinth - Chemie 
Corinth Chemie obsahuje cca 270 vizuálních modelů 
v podobě 3D modelů, animací a hlubokých zoomů ! 

Corinth            28 926 Kč             35 000 Kč  

Corinth - Fyzika 

Corinth Fyzika obsahuje cca 250 vizuálních modelů v 
podobě 3D modelů, animací a hlubokých zoomů ! 

Corinth            24 793 Kč             30 000 Kč  

Corinth - Geometrie 
Corinth Geometrie obsahuje cca 210 vizuálních 

modelů v podobě 3D modelů, animací a hlubokých 
zoomů 

Corinth            16 529 Kč             20 000 Kč  
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LifeLiqe 
Výukový program LifeLiqe VR 3D určený pro 1 

zařízení, délka předplatného: 1 měsíc, předplatné 
Lifeliqe                2 066 Kč                2 500 Kč  

zobrazovací zařízení a příslušenství         

newline 65" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

           38 000 Kč             45 980 Kč  

newline 75" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

           65 000 Kč             78 650 Kč  

newline 86" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

  

 

           80 000 Kč             96 800 Kč  

Newline Chromebox A10 OPS slot 

Veškeré funkce dostupné na vašem Chromebooku si 
můžete nyní vychutnat přímo na dotykové 

obrazovce Newline. Naše řešení se zařízením 
Chromebox A10 vám přináší kompletní výukové 
prostředí, ve kterém najdete všechny oblíbené 
nástroje Google. Předinstalovány jsou Google 

Dokumenty, Google Tabulky, Google Classroom, 
Google Drive a prohlížeč Google Chrome. Díky 

Google Play si můžete stáhnout některé další z tisíců 
zdarma dostupných aplikací. Newline Chromebox 

přemění dotykovou obrazovku na obrovský tablet s 
perfektním obrazem a všemi potřebnými funkcemi. 

 

           10 000 Kč             12 100 Kč  

Newline Windows OPS PC Core i5, 256GB,8GB,Win PRO 

  

           16 000 Kč             19 360 Kč  
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Tabule ekoTAB 200 x 100 + ekoTab 
STOJAN ZVEDACÍ AL + rameno 

univerzální S PROJEKTOREM EPSON EB-
695WI 

TABULE TRIPTYCH K 
Třídílná keramická tabule na fixy rozměry: 

využitelná šířka 200cm střed x 100cm křídla , 
využitelná výška 120 cm 

Školní tabule s bílým keramickým středem je ideální 
pro projekci a je využívána ve spojení s 

interaktivním projektorem jako interaktivní tabule. 
Volitelný povrch křídel na popisem fixem nebo 
křídou. Díky sendvičové konstrukci má tabule 

vysokou tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 

22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na 
normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 

STOJAN ZVEDACÍ AL 
Elegantní moderní zvedací systém ze stříbrného 

eloxovaného hliníku s šedým krytováním. Kotvení 
do stěny a podlahy. Bezpečnostní pojistka proti 
okamžitému vytržení stojanu ze stěny. Pohodlné 

zvedání a spouštění tabule umožňuje pevná 
odkládací hliníková polička s bezpečnými hranami. 

POLIČKA 
Pevná odkládací hliníková polička s bezpečnými 

hranami. 
UNIVERZÁLNÍ RAMENO 

univerzální systém pro uchycení projektoru s 
ultrakrátkou projekční vzdáleností. 

 interaktivní projektor EPSON EB-695WI 
Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností (cca 60 cm), díky které nedochází k 
oslňování uživatelů a k nepříjemnému stínění 

obrazu. 
Projektor obsahuje dotykovou jednotku a dvě 
interaktivní pera. Technologie projekce 3LCD 

zajišťuje vysokou kvalitu snímků a živé a přirozené 
barvy i za bílého dne. 

 

           85 000 Kč          102 850 Kč  

BalanceBox® Winx® 86 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Heavy, rámu pro uchycení dotykové obrazovky 

o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, 
magnetických křídel, která po zavření přikrývají 

celou plochu obrazu. 

 

  

           43 000 Kč             52 030 Kč  

BalanceBox® Winx® 75 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Medium, rámu pro uchycení dotykové 
obrazovky o úhlopříčce obrazu 75“ a dvou 

keramických, magnetických křídel, která po zavření 
přikrývají celou plochu obrazu. 

 

  
 

           41 000 Kč             49 610 Kč  

BalanceBox® 650 

Vyšší verze 650 umožní posouvat displeje až do 
hmotnosti 169 kg. Její další předností je vyšší zdvih, 

který činí 65 cm oproti 40 cm u verze 400. 
BalanceBox® je založen na důmyslném 

mechanickém řešení a nevyžaduje pro svoji práci 
elektrickou energii. 

Zdvih 650 mm 
Pro systémy o hmotnosti až 190 kg  

 

           25 000 Kč             30 250 Kč  

E-Box® s naklápěním 

Maximálně univerzální využití vaší dotykové 
obrazovky zajistí tichý a rychlý motovový posuv e-
Box®. Tako verze se dvěma motory je tou nejlepší 
volbou zvláště v případě, kdy využijete možnosti 

naklápění, a to až do režimu stolu. 
Rozsah: 660 mm 

Maximální úhlopříčka obrazovky: 75" 
Včetně VESA do rozměru 600x400 mm 

 

           39 000 Kč             47 190 Kč  



 

 
20 

E-Box® mobilní 

Sortiment vysoce kvalitních motorových posuvů 
disponuje nejrychlejší a nejbezpečnější technologií, 
kterou současný AV trh nabízí. Dvousloupový design 

je zárukou perfektní stability, systém nabízí také 
funkce zamezující nechtěnému skřípnutí. 

 

           25 000 Kč             30 250 Kč  

Klientská zařízení   
  

    

učitelské stanoviště pro práci bez VR 
tower nebo mini PC Intel nebo AMD procesor min 
4core, 256GB SSD, 8GB RAM , Win PRO , monitor 

24"  

 

           19 000 Kč             22 990 Kč  

učitelské stanoviště (PC) pro práci s VR 
výkonný PC procesor (i5,i7,R5,R7)  16GB RAM, SSD 

512 GB, grafická karta GTX 1660 a lepší, monitor 27" 

 

  
 

           35 000 Kč             42 350 Kč  

učitelské pracoviště (notebook) pro práci 
s VR 

výkonný notebook procesor (i7,R5,R7) 15,6", 16GB 
RAM, SSD 512 GB, grafická karta RTX3060 

 

           30 000 Kč             36 300 Kč  

žákovské  stanoviště (notebook) pro 
práci s VR 

výkonný notebook procesor (i7,R5,R7) 15,6", 16GB 
RAM, SSD 512 GB, grafická karta RTX3060 a lepší 

 

           30 000 Kč             36 300 Kč  
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žákovské  stanoviště (PC) pro práci s VR 
výkonný PC procesor (i5,i7,R5,R7)  16GB RAM, SSD 

512 GB, grafická karta GTX 1660 a lepší, monitor 24" 

 

           32 000 Kč             38 720 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

Interaktivní řešení 

název a druh zboží popis řešení fotografie 
cena bez dph 

koncová 
cena celkem s 

DPH 

  
triptychové řešení se středovou  
interaktivitou (celková šířka 400 cm) 

      

Interaktivní sestava LCD PANEL na 
stojanu zvedacím  AL IAS S KŘÍDLY včetně 

displeje 86"  

LCD panel dle vlastního výběru 75" 
TABULOVÁ KŘÍDLA 

Keramická tabulová křídla ekoTAB, Velikost křídel je 
přizpůsobená velikosti LCD (přibližný rozměr je 
90x110). Tabule s keramickým povrchem e3 je 

vhodná pro nejvyšší zatížení nejen jako školní tabule 
a tabule pro vzdělávací instituce - při běžném 

provozu je povrch téměř nezničitelný. Na keramický 
povrch poskytujeme 25 let záruku. Standardní barva 
povrchu tabule je bílá pro popis fixem a zelená pro 

popis křídou. Tloušťka tabule je 22 mm. 
STOJAN ZVEDACÍ AL IAS 

Zvedací stojan je konstruován pro ukotvení do 
stěny.Je vybaven hliníkovou poličkou. 

Celá sestava je kompletně designově sladěna - 
konstrukci z hliníkových sloupů doplňují krycí desky 

v barvě eloxovaného hliníku. 
Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po 

celou dobu životnosti výrobku. Půlmetrový rozsah 
vertikálního pohybu tabule. Jednoduché dovážení 

pomocí cihel. 
ADAPTÉR LCD - Adaptér pro spojení LCD panelu se 

zvedacím systémem. 
 

95 000,00    114 950,00    

Tabule ekoTAB 200 x 100 + ekoTab 
STOJAN ZVEDACÍ AL + rameno 

univerzální S PROJEKTOREM EPSON EB-
695WI 

TABULE TRIPTYCH K 
Třídílná keramická tabule na fixy rozměry: 

využitelná šířka 200cm střed x 100cm křídla , 
využitelná výška 120 cm 

Školní tabule s bílým keramickým středem je ideální 
pro projekci a je využívána ve spojení s 

interaktivním projektorem jako interaktivní tabule. 
Volitelný povrch křídel na popisem fixem nebo 
křídou. Díky sendvičové konstrukci má tabule 

vysokou tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 

22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na 
normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 

STOJAN ZVEDACÍ AL 
Elegantní moderní zvedací systém ze stříbrného 

eloxovaného hliníku s šedým krytováním. Kotvení 
do stěny a podlahy. Bezpečnostní pojistka proti 
okamžitému vytržení stojanu ze stěny. Pohodlné 

zvedání a spouštění tabule umožňuje pevná 
odkládací hliníková polička s bezpečnými hranami. 

POLIČKA 
Pevná odkládací hliníková polička s bezpečnými 

hranami. 
UNIVERZÁLNÍ RAMENO 

univerzální systém pro uchycení projektoru s 
ultrakrátkou projekční vzdáleností. 

 interaktivní projektor EPSON EB-695WI 
Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností (cca 60 cm), díky které nedochází k 
oslňování uživatelů a k nepříjemnému stínění 

obrazu. 
Projektor obsahuje dotykovou jednotku a dvě 
interaktivní pera. Technologie projekce 3LCD 

zajišťuje vysokou kvalitu snímků a živé a přirozené 
barvy i za bílého dne. 

 

85 000,00    102 850,00    
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Tabule ekoTAB 200 x 100 + ekoTab 
STOJAN ZVEDACÍ AL + rameno 

univerzální S PROJEKTOREM OPTOMA 
W320USTI 

TABULE TRIPTYCH K 
Třídílná keramická tabule na fixy rozměry: 

využitelná šířka 200cm střed x 100cm křídla , 
využitelná výška 120 cm 

Školní tabule s bílým keramickým středem je ideální 
pro projekci a je využívána ve spojení s 

interaktivním projektorem jako interaktivní tabule. 
Volitelný povrch křídel na popisem fixem nebo 
křídou. Díky sendvičové konstrukci má tabule 

vysokou tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 

22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na 
normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. 

STOJAN ZVEDACÍ AL 
Elegantní moderní zvedací systém ze stříbrného 

eloxovaného hliníku s šedým krytováním. Kotvení 
do stěny a podlahy. Bezpečnostní pojistka proti 
okamžitému vytržení stojanu ze stěny. Pohodlné 

zvedání a spouštění tabule umožňuje pevná 
odkládací hliníková polička s bezpečnými hranami. 

POLIČKA 
Pevná odkládací hliníková polička s bezpečnými 

hranami. 
UNIVERZÁLNÍ RAMENO 

univerzální systém pro uchycení projektoru s 
ultrakrátkou projekční vzdáleností. 

Optoma interaktivní projektor W320USTi  
Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční 

vzdáleností. 
Projektor DLP, WXGA, 1280 × 800, 16:10, 3D, 

kontrast 20000:1, HDMI, VGA, USB, LAN 
Projektor obsahuje dotykovou jednotku a dvě 

interaktivní pera.  
 

83 000,00    100 430,00    

 
I3BOARD Tabule 200 X 100 + ekoTab 

STOJAN ZVEDACÍ AL + rameno 
univerzální .S EPSON EB-685W 

Podrobný popis - i3BOARD Triptych - interaktivní 
střed tabule šířka 200 cm , výška 120 cm, keramická 

křídla šířka 100 cm , výška 120 cm 
Dvaceti dotekové ovládání tabule umožnuje práci 

více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, 
popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny 

doteky umožnují simultánní práci více uživatelů. 
Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci 

na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou 
standardního popisovače keramických tabulí. USB 

napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní 
software napsaný ve webovém programovacím 
jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, 
vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k 

internetu. 
Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní 

technikou. 
Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: 

- Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, 
mazání gumou 

- Kreslení základních 2D a 3D objektů 
- Psaní textů 

- Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích 
pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka 

- Vkládání internetových odkazů 
- Animace na objektech 

- Sestavení vlastního uživatelského panelu s 
možností trvalého umístění na popředí 

- Galerie různých typů pozadí 
- Galerie znaků a obrázků 

- Ukládání výukových materiálů do souborů 
Funkce pro výuku: 

- Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné 
části 

- Tvorba testů 
- Sdílení výukových materiálů se studenty, 

 

84 000,00    101 640,00    
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individuální nebo společná kontrola jejich práce 
- Internetové konference se studenty 

  
jednodílné řešení s interaktivitou 
(200 cm šířka) 

      

Tabule ekoTAB 200 + fixní držák  +  
EPSON EB-685Wi 

Interaktivní sestava na stěnu - Bílá magnetická 
tabule ekoTAB 200 cm šířka x 120 cm výška s 

projektorem EPSON EB-685Wi 
Magnetická tabule na fixy s vysoce odolným 

keramickým povrchem nejvyšší kvality. 
Keramická tabule je velmi dobře stíratelná, odolná 

proti poškrábání a snadno se udržuje. 
Na keramický povrch poskytujeme 25 let záruku. 

Standardní barva povrchu tabule je bílá. 
Díky sendvičové konstrukci má bílá tabule vysokou 

tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. 

 

55 000,00    66 550,00    

Tabule ekoTAB 400 se zvedacím pylonem 
AL + rameno univerzální S PROJEKTOREM 

EPSON EB-695WI 

TABULE Manažer K 
jednodílná keramická tabule na fixy rozměry: 
využitelná šířka 400cm (200 cm interaktitvní 

plocha  , využitelná výška 120 cm 
Díky sendvičové konstrukci má tabule vysokou 

tuhost, odolnost a nekroutí se. 
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem z 

eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném 
odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka tabule je 

22 mm. 
ZVEDACÍ SYSTÉM PYLON AL 

Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného 
eloxovaného hliníku pro tabuli ekoTAB. 

Rozsah vertikálního pohybu tabule až 165 cm 
dovoluje pohodlnou práci učitelů i žáků, tabuli lze 

spustit téměř až k podlaze. 
Kotvení do stěny a podlahy, snadná montáž. 

UNIVERZÁLNÍ RAMENO 
univerzální systém pro uchycení projektoru s 

ultrakrátkou projekční vzdáleností. 
EPSON EB-695WI 

Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční 
vzdáleností (cca 60 cm), díky které nedochází k 
oslňování uživatelů a k nepříjemnému stínění 

obrazu. 
Projektor obsahuje dotykovou jednotku a dvě 
interaktivní pera. Technologie projekce 3LCD 

zajišťuje vysokou kvalitu snímků a živé a přirozené 
barvy i za bílého dne. 

 

80 000,00    96 800,00    

newline 65" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

38 000,00    45 980,00    

newline 75" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

65 000,00    78 650,00    
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newline 86" 

Jednoduše použitelné obrazovky pro zasedací 
místnosti a učebny. Obrazovky řady RS+ umožňují 
interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. 

Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a 
nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k 

aktivnímu zapojení posluchačů. Díky 
automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je 

práce velmi intuitivní. Velikost úhlopříčky 65", 75", 
86", 98". 

 

80 000,00    96 800,00    

BalanceBox® Winx® 86 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Heavy, rámu pro uchycení dotykové obrazovky 

o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, 
magnetických křídel, která po zavření přikrývají 

celou plochu obrazu. 

 

43 000,00    52 030,00    

BalanceBox® Winx® 75 

Systém se skládá z výškového posunu BalanceBox® 
650 Medium, rámu pro uchycení dotykové 
obrazovky o úhlopříčce obrazu 75“ a dvou 

keramických, magnetických křídel, která po zavření 
přikrývají celou plochu obrazu. 

 

41 000,00    49 610,00    
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Tiskové řešení 

název a druh zboží popis řešení fotografie 
 cena bez dph 

koncová  
 cena celkem s 

DPH  

Epson Expression Home XP-3150  

Základní multifukční tiskárna oboustranný tisk 
formátu A4, samostatné inkousty, funkci mobilního 

tisku a LCD displej. Ideálně jako tiskárna např do 
kabinetu pro jednoho uživatele. 

 

              1 857 Kč                2 247 Kč  

 Epson L4150 A4, 5760x1.440 dpi, 33/15 
ppm, Wifi  

multifunkční tiskárna, Inkoustová technologie - 
tankový systém s minimálnímy náklady na spotřební 

materiál, max. velikost A4. , r. ychlost tisku barva 
(str/min) 10 až 19, rychlost tisku č&b (str/min)30 až 

39, Wi-Fi, deskový skenner. Vhodné pro cca 5 
uživatelů. 

 

              5 607 Kč                6 784 Kč  

 Brother MFC-J2330DW A3 print, 22ppm, 
duplex  

multifunkční tiskárna, Inkoustová technologie, max. 
velikost A3, rychlost tisku barva (str/min) 20 až 29, 

rychlost tisku č&b (str/min)20 až 29, LAN, Wi-Fi, Fax, 
průtahový skenner, maximální zatížení (měsíčně) 

30-55 tisíc stran  

 

              6 452 Kč                7 807 Kč  

Xerox WorkCentre 3335, 
(Print/Copy/Scan/Fax)  

laserová černobílá multifunkce -slučuje pět 
klíčových kancelářských funkcí – tisk, kopírování, 

skenování, fax a e-mail – do jediné snadno 
použitelné multifunkční laserové tiskárny. 

Automatický oboustranný tisk a vestavěné Wi-Fi 
rozhraní nabízejí individuálním uživatelům a malým 
pracovním týmům výkonné nástroje za dostupnou 

cenu. 

 

              8 218 Kč                9 944 Kč  

Xerox VersaLink C405, Color MFP,USB, 
LAN  

multifunkční tiskárna, Laserová technologie, max. 
velikost A4, rychlost tisku barva (str/min) 30 až 39, 

rychlost tisku č&b (str/min)30 až 39, LAN, Wi-Fi, Fax, 
průtahový skenner, maximální zatížení (měsíčně) do 

100 tisíc stran  

 

           21 028 Kč             25 444 Kč  

Xerox VersaLink C70xx, A3, Duplex, 
Copy/Print/Scan 

multifunkční tiskárna, Laserová technologie, max. 
velikost A3, rychlost tisku barva (str/min) 20 až 29, 

rychlost tisku č&b (str/min)20 až 29, LAN, Wi-Fi, 
deskový skenner 

 

           44 236 Kč             53 526 Kč  

3D tiskárna 

3D tiskárna FDM, velký tiskový prostor 1.75mm PLA, 
TPU a Wood, tloušťka vrstvy 0.1mm-0.4mm, 

rychlost tisku 150mm/s, dotykový displej, možnost 
tisku: SD karta ref.: Creality ENDER 6   

 

10000            12 100 Kč  
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3D tiskárna 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+ 

 

24000            29 040 Kč  
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Multimediální učebna – Vzorový rozpočet 

Název Jedn. Mn. Cena/ks 
Cena bez 

DPH 
Cena s DPH 

software k jazykové učebně učitelská licence 
- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z 
jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání 

řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě" 
požadavky na učitelskou aplikaci:  
odesílání učitelovy obrazovky žákům 
možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků)  
hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti 
komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty 
Osobní komunikace učitel - žák 
možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8) 
možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty 
poslech konverzace studentů  v párech či skupinách   
zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele)  
Postupné monitorování žákovských obrazovek 
Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. 

Monitorování žákovských obrazovek 
Diskrétní poslouchání žáků ( učitel poslouchá konverzace) 
dálkové ovládání žákovských počítačů 
omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky 
Dálkové vypínání a zapínání studentských PC 
odesílání souborů jednotlivým studentům 
nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých 
žáků 
poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele 
ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace 
možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit 
jejich fotky  
jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka 
Integrovaný přístup k výukovým materiálům a slovníkům přímo z aplikace. 
Možnost vytvářet v aplikaci žákovské skupiny, kterým lze přiřadit funkci chatu, 
konverzace a poslechu dle volby pedagoga. 
Funkce přehrávání audio záznamu z žákovského počítače pro všechny posluchače v 
učebně. 
Funkce přímého zadání jména a příjmení žáka do náhledu třídy. 
Vzdálené řízení pracovního prostředí žáka, spouštění a vypínání softwaru na žákovském 
počítači z nadefinovaného seznamu v učitelské aplikaci. 
Nahrávání konverzačních skupin z aplikace pedagoga. 
Odhlášení nepřítomných studentů 
Otevření panelu studenta – historie otevřených aplikací žáka  
Uspořádání karet studentů dle uspořádání učebny 
podpora dotykového ovládání 
Funkce text to speech - převod textu na řeč )včetně větných celků) 
Výslovnost  - minimálně pro 5 světových jazyků 

plná česká lokalizace produktu                                                                                                                                                                                                       

ks 1             25 000 Kč  25 000 30 250 
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software k jazykové učebně žákovská licence 
- veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z 
jednoho uživatelského rozhraní rozhraní.Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a 
ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video 
sítě" 
požadavky na studentskou licenci 
možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učeitele 
hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách 

možnost komunikace přes sluchátka s učitelem , či s ostatními studenty 
Osobní komunikace žák - učitel ( diskretní komunikace) 
možnost zapojení studenta do konverzačních skupin ( 2-8) 
možnost chatování s učitelem či studenty 
vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" lačítka přímo v aplikaci 
Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta 
možnost příjmaní dat od učitele (testy, obrázky,soubory atd) 
možnost správy individuálních profilů studentů 
poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele 
ovládat hlasitost každé úlohy  
Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům ( citích jazyků)  
přímo z aplikace 
Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na 
žákovském počítači.  
Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka. 
plná kompatibilita aplikace 

podpora dotykového ovladání 
Funkce text to speech - převod textu na řeč )včetně větných celků) 
Výslovnost  - minimálně pro 5 světových jazyků 
plná česká lokalizace produktu 

ks 24             12 000 Kč  288 000 348 480 

Pracoviště učitele  
Učitelský počítač typu AIO (all in one) 
Operační systém: plně kompatibilní s operačním systémem který škola používá , 
možnost připojení do domény 
Procesor: passmark min.5000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net 
Display: min 54,6cm (21,5") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) , dotykový 
Grafika: integrovaná nebo samostatná 
Paměť: min 8 GB  
Pevný disk: min. SSD 256MB 
Optická mechanika: Zapisovací jednotka   DVD 
Síť: 
Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000 

Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0 
Konektory : min 3 porty USB 2.0 ; 1 kombinovaný konektor 
sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI 
Čtečka paměťových karet:Ano 
Klávesnice: USB klávesnice 
Myš: USB Optická myš 
Záruka: 2 roky 
 
sekundární LCD monitor 
Typ obrazovky: min. TN 
Podsvícení: LED 
Úhlopříčka [palce]:min 21,5" dotykový displej 

Rozlišení:min. 1920x1080 
Poměr stran: 16:9 
Povrch displeje: matný 
Jas [cd/m2]: min 200 
Kontrast: min 5M:1 dynamický 
Odezva [ms]:max 7ms GTG 
KVM SWITCH 
- bezproblémové propojení sekundárního LCD učitele s PC učitele 
- bezproblémové propojení  učitelského PC s externím zařízením ( interkaitvní displej, 
tabule či projektor) 
umožní připojit více vstupů na jedno zařízeni 
kompatibilní s HDTV resolutions of 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, 
SXGA, UXGA (1600x1200) and WUXGA(1920x1200) 

ks 1                    -   Kč  0 0 
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Pracoviště žáka 
žákovský počítač typu AIO (all in one) 
Operační systém: plně kompatibilní s operačním systémem který škola používá , 
možnost připojení do domény 
Procesor: passmark min 5000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net 
Display: min 54,6cm (21,5") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) , 
Grafika: integrovaná nebo samostatná 

Paměť: min 4 GB   
Pevný disk: min 128GB SSD 
Optická mechanika: Zapisovací jednotka  SuperMulti DVD 
Síť: 
Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000 
Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0 
Konektory : min 3 porty USB 2.0 ; 1 kombinovaný konektor 
sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI 
Čtečka paměťových karet: Čtečka paměťových karet  
Klávesnice: USB klávesnice 
Myš: USB Optická myš 

ks 24                    -   Kč  0 0 

Sluchátka s mikrofonem - kvalitní ,robusní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké 

naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti 
ks 25                    -   Kč  0 0 

síťová infrastruktura v učebně: 
Profesionální Smart přepínač 
 48 portů 10/100/1000 a 4x Gigabit SFP port, přepínací výkon 104Gb/s, management: 

web, CLI, síťový management, QoS, provedení do 19“ racku. 
 
Nástěnný rozvaděč jednodílný  
19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP30. 
Rozvaděč se věší přímo na zeď. 
kompaktní svařovaný rozvaděč 
celoskleněné dveře: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka min 5 mm 

ks 1                    -   Kč  0 0 

testovací  a hlasovací/anketní modul 
Testovací modul obsahuje: 
Možnost výběru testu 
Možnost tvorby testu 
Možnost editace testu 
Možnost vyhodnocení testu 
Možnost zobrazení výsledků testování žáků 
Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště  
Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk 
Možnost nastavení  
hlasovací modul: 
Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají 
Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování 
Možnost zobrazení celkového počtu hlasů 
Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování 
Kdo může hlasovat  
Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu 

Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat)  
Čas ukončení (znemožnění hlasování)                                                                                                                                                                                                         
Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, 
textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. 

Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. 
Export výsledků testu do formátu .xlxs. 
Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu. 

ks 1             60 000 Kč  60 000 72 600 
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e-learningový portal včetně SW modulu pro vzdálený přístup. SW modul pro internetový i 

LAN přístup do databáze studijních materiálů mimo jazykovou laboratoř. Licence je 
platná pro databázi min. 999 osob. Min. 5 let bezplatný maintanence 
 
Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku cizích jazyků pro 
základní školy a střední školy. Je požadováno min. 300 pracovních lekcí (1 lekce 
odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku jazyků (min. Anglický jazyk, Německý jazyk) 
Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku dalších vzdělávacích 
oblastí pro základní školy. Je požadováno min. 50 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 
minutám výuky) pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a společensko-vědních 
předmětů. 
Výukové materiály  musí být kompatibilní s Microsoft Office, SMART Notebook, 
ActivInspire, OpenOffice, LibreOffice 
Import výukových materiálů pro offline použití 
Databáze pracovních listů ve formátu PDF 
Databáze výukových materiálů pro práci v prostředí interaktivních zařízení 
Databáze testů musí být plně kompatibilní s nabídnutou jazykovou laboratoří  je 
požadován přímý přístup do databáze z aplikace (softwaru) jazykové učebny 
Stromová struktura obsahu knihovny lekcí, rozdělení na dílčí lekce 
Testování, hodnocení, příprava cvičení 
Funkce vytváření testů 
On-line testování přihlášených žáků 
Zpětná vazba účastníka při testování 
Okamžité generování výsledků testu pro tisk 
Možnost vkládání výukových materiálů, které mohou být publikovány okamžitě 

Audio a audiovizuální pomůcky v běžně dostupných formátech (mp3, mp4, avi a dalších 
volně dostupných) 
Plně kompatibilní se všemi operačními systémy (Windows, Android, iOS) 
Možnost přístupu z dostupných webových prohlížečů 
Licence pro přístup pedagoga 
Licence pro žákovský přístup 
Helpdesk, Hotline (servisní telefonická podpora), nápověda, dokumentace 
Online přístup učitele a žáka prostřednictvím internetu 

Možnost nastavení přístupových práv žákům tutorem 
Profil uživatele s možností vložení fotografie, šifrování a ochrana hesel 
Zabezpečený přístup HTTPS 
Min.Česká a anglická lokalizace pracovního prostředí portálu 

Zaškolení pedagogických pracovníků v ceně licence 

ks 1             85 000 Kč  85 000 102 850 

Chatovací modul 
otevřený chat mezi všemi uživateli 
monitorování chatu ze učitelského PC 
historie chatu 
psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase 
možnost omezit žákovský chat z učitelského PC 
barevna vizualizace dle zasedacího pořádku 

ks 1             24 000 Kč  24 000 29 040 

Dvoustupňové školení na práci  s jazykovou laboratoří 
školení pro práci s jazykovou laboratoří, dvoustuňové a akreditované MŠMT,  

pro max neomezený počet učitelů v rámci jedné organizace. 

ks 1             40 000 Kč  40 000 48 400 

 instalace jazykové laboratoře 

komplrtní zprovoznění celého systému 
ks 1             35 000 Kč  35 000 42 350 

        557 000 673 970 
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Jazyková učebna – Vzorový rozpočet  

Název Jedn. Mn. Cena/ks 
Cena bez 

DPH 
DPH 21% Cena s DPH Specifikace Poznámka  

Ovládací SW  ks 1 50 000 Kč 50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč 

Software jazykové laboratoře   s doživotní bezplatnou 
aktualizací:   -Možnost neustálého rozšiřování rozsahu 
dostupných funkcí (doživotní aktualizace softwaru zdarma). 
-Možnost ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka 
přímo z aplikace. 
-Možnost zkoušení rozhovorů i čtení. 
-Možnost poslouchat více zvukových zdrojů současně, 
včetně jejich kombinací s výkladem učitele. 
-Variabilita řešení dle požadavků školy (až 32 žáků, 
modularita dle prostorových možností). 
-ovládání učebny pomocí dotykového displeje. 
-Možnost oslovit všechny či jednotlivé žáky ve třídě přes 
mikrofon. 
-Možnost rozdělit žáky do konverzačních skupin. 
-Umožnění diskrétní konverzace mezi libovolným studentem 
a učitelem. 
-Možnost nahrávat a archivovat konverzace v digitální 
kvalitě. 
-Jmenný seznam žáků včetně fotografie s možností jakékoliv 

změny jak jmen, tak pozic -žáka. 
-možnost vypnout pracovní stanice nepřítomných žáků a 
přizpůsobit jazykovou učebnu k aktuálnímu stavu třídy 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 

Ovládací modul  ks 1 10 000 Kč 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 

Hlavní modul  systému jazykové laboratoře. K němu se 
připojuje napájení systému kabelem USB A/B z počítače. 
Tento modul má také audio vstup pro připojení dvou audio 
zdrojů: například, počítač a přehrávač CD. 

Záruční 

doba 36 
měsíců. 

ovládací pc učitele ks 1 25 000 Kč 25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč 

Stolní počítač typu "all-in-one". 
Operační systém: min Windows v aktuální verzi 
Procesor s výkonem minimálně 7000 bodů v CPU mark 
testech (www.cpubenchmark.net) 
Display: minimálně  21.5" typu TFT s rozlišením 1920 x 1080 
s dotykovou obrazovkou 
Graficka karta integrovaná  
Paměť: minimálně 8 GB  typu DDR 3 
Pevný disk: SSD min 256 GB 
Konektory: minimálně 1x HDMI, 3x USB  Ethernetový 
konektor 
Součástí je USB klávesnice a myš 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 

Učitelský modul  ks 1 10 000 Kč 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč 
Učitelský modul pro připojení sady sluchátek s mikrofonem 
pro učitele. 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 

Žákovský modul  ks 24 5 000 Kč 120 000 Kč 25 200 Kč 145 200 Kč 

Studentský modul pro připojení sluchátek s mikrofonem pro 
studenty Jeden modul umožnuje připojit dvě sady sluchátek. 
Aplikace   přiřadí každému studentovi identifikační číslo v 
poli od 1 do 32 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 

Sluchátka s mikrofonem ks 25 1 500 Kč 37 500 Kč 7 875 Kč 45 375 Kč 

Mechanicky odolná sluchátka s elektretovým mikrofonem a 
dostatečně velkými náušníky pro izolaci žáka, vhodná pro 
jazykovou výuku a školní prostředí a nastavitelná na velikost 
hlavy. Ovládání hlasitosti sluchátek na přívodním kabelu. 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 

Instalace ks 1 25 000 Kč 25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč 
Kompletní odborná instalace jazykové laboratoře, ukotvení 
lavic, propojení s PC, konektory, kabeláže, lištování, oživení 
techniky (včetně práce techniků a dopravy). 

Záruční 
doba 36 
měsíců. 
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Základní školení 
pedagogů. Akreditováno 
MŠMT ve vzdělávacím 
systému DVPP. 

ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč 1 680 Kč 9 680 Kč 

Pedagog a digitální jazyková laboratoř. Akreditováno MŠMT 
ve vzdělávacím systému DVPP. Č. j.: MŠMT-29382/2014-1-
860. Školení bude probíhat v sídle školy a provádí ho 
odborný lektor. 

  

Navazující školení 
pedagogů. Akreditováno 
MŠMT ve vzdělávacím 
systému DVPP. 

ks 1 8 000 Kč 8 000 Kč 1 680 Kč 9 680 Kč 

Pedagog a pokročilá s práce digitální jazykovou laboratoří. 
Akreditováno MŠMT ve vzdělávacím systému DVPP. Č. j.: 
MŠMT-29382/2014-1-860. Školení bude probíhat v sídle 
školy a provádí ho odborný lektor. 

  

Cena celkem       293 500 Kč 61 635 Kč 355 135 Kč     

 

 

 

 

 

 


