
Katalog Boxed, s.r.o. 
a ITveSkole.cz Jaro 2020

Interaktivní displej 65“
Vestel IF65T722

 Velká úhlopříčka 165 cm

 Ovládání perem, prsty 
nebo dlaní

 Dokonalý 4K obraz, 
odolný povrch, ozvučení

 V ceně doprava 
a montáž ve škole

Akční cena:

39.990 Kč
včetně DPH



Tým Boxed, s.r.o. a ITveSkole.cz je tady pro vás již 15 let. Vždy vám přinášíme 
řešení, která jsou dostupná a přitom komplexní, obsahující kvalitní hardware, 
výukový obsah, školení a podporu. Stejně je tomu tak i nyní, kdy do škol přichází 
dotykové panely, mobilní učebny s tablety nebo notebooky a výukové stavebnice 
na podporu STEAM a robotiky.

Připravili jsme pro vás aktuální nabídku pro rok 2020 tak, abyste využili 
prostředky z projektu Šablony II co nejefektivněji s maximálním přínosem 
pro vaše žáky i pedagogy.

Ing. Martin Drábek
Ředitel ITveSkole.cz • mdrabek@itveskole.cz

Zajišťuji chod ITveSkole.cz o.p.s. tak, aby poskyto-
vala komplexní služby a podílela se na podpoře kva-
litního vzdělávání formou DVPP, tvorbou výukového 
obsahu a realizací inovativních projektů.

Ing. Luděk Heinz
Výkonný ředitel Boxed, s.r.o. • lheinz@boxed.cz

Se svým týmem spolupracovníků v Boxed, s.r.o. 
se podílím na vývoji a implementaci ICT řešení 
s cílem usnadnit práci pedagogům a pomoci žákům 
v budoucím uplatnění.

15 let 
na trhu

Reference

1200 škol
tým 50 

pracovníků+ + =

Mýty x Fakta



Interaktivní panely "Mýty x Fakta"

1. Interaktivita - snadné psaní perem, ovládání aplikací dotykem, 
mazání dlaní a snadná práce s materiály pro interaktivní tabule

2. Široký výběr variant 55", 65", 75" a 86" pro třídy všech velikostí

3. Velká variabilita instalací – mobilní provedení, možnost překlápění 
do podoby interaktivního stolu, možnost pevné i výškově stavitelné 
instalace, možnost přidání křídel s odolným keramickým povrchem

4. Křišťálově jasný obraz s vysokým rozlišením 4K a možností 
rozpoznání až 10 dotyků současně

5. All-in-one provedení s integrovaným počítačem, výukovými 
aplikacemi, DUMy a přístupem ke stovkám výukových aplikací ve 
Store i on-line prostředí

6. Profesionální modely se životností 50.000 hodin, o cca 50 % 
nižší spotřebou energie než u projektoru, nemusí se kalibrovat, 
měnit lampy, čistit filtry ani zatemňovat při slunečných dnech

7. Součástí jsou kvalitní integrované reproduktory, velká odolnost 
a antireflexní bezpečnostní sklo, doprava, instalace a školení

"Balíčky" s 10 ks tablety nebo notebooky 
"Mýty x Fakta"

1. Kvalitní modely renomovaného výrobce Acer s vysokou odolností, 
konstrukcí odolnou proti nárazům a ochranným sklem

2. Optimální výkon CPU Intel, SSD úložiště o velikosti až 256 GB, 
4 GB RAM a výbornou konektivitou

3. Operační systém Windows 10 Professional 64 bit 
s předinstalovanými výukovými programy

4. Classroom management pro řízení výuky a jedinečný autorský 
nástroj pro přípravu aktivit a interaktivní zapojení žáků

5. Široká nabídka nabíjecích boxů a nabíjecích "základen"

6. 64 výukových scénářů, školení pro pedagogy a ukázková hodina 
s odborníkem z praxe

7. Nabídka rozšiřujících služeb v podobě zřízení Office 365, zajištění 
wifi konektivity a dlouhodobé správy

Chytré výukové stavebnice "Mýty x Fakta"

1. Mobilní řešení umožňující proměnit kteroukoliv učebnu v místo, 
kde žáci zažijí úžas, údiv a zaujetí

2. Praktické balení umožňující manipulaci i uskladnění pomůcek

3. Podpora mezipředmětových vazeb dle konceptu STEAM

4. Množství metodik se žákovskými aktivitami pro inspiraci 
pedagogům

5. Příprava na revizi RVP a na implementaci moderních 
výukových metod

6. Příprava žáků na budoucí uplatnění a zvýšení zájmu 
o přírodovědné a technické obory

7. Možnost využívat siť a čerpat inspiraci z center kolegiální 
podpory dostupných ve všech krajích ČR

DVPP s ITveSkole "Mýty x Fakta"

1. Akreditace a certifikáty pro všechny DVPP Šablony a-k)

2. Školení přímo u vás ve škole

3. Možnost realizace školení formou teambuildingu na atraktivním 
místě

4. Přizpůsobíme se potřebám vaší školy dle zvolených šablon

5. Školení formou workshopů s praktickými ukázkami

6. Kvalitní a zkušený lektorský tým

7. Příprava na revizi RVP a splnění požadavků ČŠI
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Komplexní řešení pro jazykové učebny 
a menší třídy

 Špičkový interaktivní panel 
Vestel IFM55TH652/4 s dokonalými 
barvami a UHD rozlišením.

 Školní FR PC Dell W10 Pro, výukové 
programy, dotyková pera

 Multifunkční mobilní stojan pro přesun 
mezi třídami umožňující změnu výšky 
i překlápění do polohy stolu

4K 
ULTRA HD

400 cd/m2 
1200 : 1

VGA

10

2 ×

Parametry:

doprava • instalace 
zaškolení

výukový obsah

 

Cena komplexního řešení * 

69.990 Kč

V ceně řešení

*  Celková cena 3Panel 55 je složená z ceny jednotlivých samostatně 
funkčních částí, tj. interaktivního panelu, multifukčního stojanu a PC 
(možnost financovat ze „Šablonových projektů“).

interaktivní 
panel

55"

školní FR PC 
Dell W10 Pro

multifunkční 
mobilní stojan

90°

140 cm

USB

3Panel 55"

školení 
pro pedagogy

4 – 5



Optimální řešení do každé třídy 
i odborné učebny

 Profesionální interaktivní panel Vestel 
IF65T722/6 s odolným povrchem 
vhodným do školního prostředí

 Spolehlivý nový Acer USFF W10 Pro, 
výukové programy, dotyková pera

 Multifunkční mobilní stojan s nastavením 
spodní hrany od 50 do 120 cm 
a překlápěním o 90°

4K 
ULTRA HD

350 cd/m2 
35000 : 1

VGA

10

2 ×

Parametry:

doprava • instalace 
zaškolení

výukový obsah

Cena komplexního řešení * 

89.990 Kč

V ceně řešení

*  Celková cena 3Panel 65 je složená z ceny jednotlivých samostatně 
funkčních částí, tj. interaktivního panelu, multifukčního stojanu a PC 
(možnost financovat ze „Šablonových projektů“).

interaktivní 
panel

65"

Škoní nové PC 
Acer W10 Pro

multifunkční 
mobilní stojan

90°

165 cm

USB

3Panel 65"

školení 
pro pedagogy



3Panel 75"
Profesionální řešení vhodné všude tam, 
kde na velikosti opravdu záleží

 Kvalitní interaktivní panel 
Vestel IF75T633/6 s vysokým 
4K rozlišením

 Školní FR PC Dell W10 Pro, výukové 
programy, dotyková pera

 Multifunkční mobilní stojan 
s motorizovanou změnou výšky spodní 
hrany 50–120 cm

4K 
ULTRA HD

400 cd/m2 
40000 : 1

VGA

10

2 ×

Parametry:

doprava • instalace 
zaškolení

výukový obsah

Cena komplexního řešení * 

99.990 Kč

V ceně řešení

*  Celková cena 3Panel 75 je složená z ceny jednotlivých samostatně 
funkčních částí, tj. interaktivního panelu, multifukčního stojanu a PC 
(možnost financovat ze „Šablonových projektů“).

interaktivní 
panel

75"

školní FR PC 
Dell W10 Pro

multifunkční 
mobilní stojan

190 cm

USB
školení 

pro pedagogy
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3Board 86"
Komplexní all-in-one řešení vhodné do 
tříd, kde je třeba vyměnit klasickou tabuli

 Profesionální displej BenQ ST650K 65" 
s dokonalým 4K obrazem

 65“ dotyková kapacitní vrstva s 20 dotyky

 Střední díl tabule s bezpečnostním kaleným 
sklem 200 × 120 cm

 3Tab zvedací stojan + oboustranná křídla 
v bílém nebo zeleném provedení

 Školní FR PC Dell W10 Pro s výukovými 
programy, dotyková pera

4K 
ULTRA HD

450 cd/m2 
1200 : 1

20

2 ×

Parametry:

doprava • instalace 
zaškolení

výukový obsah

Cena komplexního řešení * 

99.990 Kč

V ceně řešení

*  Celková cena 3Board 86 je složená z ceny jednotlivých samostatně 
funkčních částí, tj. interaktivního panelu, středního dílu tabule, křídel, zve-
dacího stojanu a PC (možnost financovat ze „Šablonových projektů“).

interaktivní 
panel

65"

školní FR PC 
Dell W10 Pro

165 cm

VGA USB

220 cm
3TAB 

zvedací stojan
střední díl tabule 
s bezpečnostním 

sklem

86"

školení 
pro pedagogy

3TAB 
oboustranná křídla



Kompletní sestava interaktivní tabule 
pro příznivce klasických řešení

 Interaktivní projektor Epson EB-536Wi 
s interaktivním perem

 Projekční magnetická tabule 180 × 120 cm 
a držák na stěnu

 Doprava, kabeláž, instalace ve třídě 
a zaškolení

VGA

1 ×

Parametry:

Cena komplexního řešení * 

39.990 Kč

V ceně řešení

*  V naší nabídce je rovněž Interaktivní projektor EPSON EB-695WI 
s dotykovým ovládáním s možností rozšíření o tabuli typu TRIPTYCH 
(možnost financovat ze „Šablonových projektů“)

USB

220 cm

Interaktivní 
učebna EPSON

3400 lm 
16000 : 1

1280 
× 

800
interaktivní projektor 

Epson EB-536Wi
magnetická 

tabule

180 × 120 cm

doprava • instalace 
zaškolení

montážní rameno 
na stěnu

8 – 9



Mobilní pomůcka vhodná pro výuku, 
školní projekty a akce pro rodiče

 Špičkový projektor Epson EB-685wi 
s interaktivními pery

 All-in-one řešení s širokou škálou využití 
•  Interaktivní koberec 
•  Interaktivní stůl 
•  Interaktivní stěna

 Kvalitní školní FR PC Dell W10 Pro 
s výukovými programy

Parametry:

Cena komplexního řešení * 

61.990 Kč

V ceně řešení

*  Celková cena 3Box je složená z ceny jednotlivých samostatně funkčních 
částí, tj. interaktivního projektoru, multifukčního stojanu a PC (možnost 
financovat ze „Šablonových projektů“)

3Box – interaktivní 
výuka hrou

VGA
2 ×

160-250 cm 3500 lm 
14000 : 1

1280 
× 

800
školní FR PC 
Dell W10 Pro

projektor 
Epson EB-685wi

projekční 
podložka

130 × 100 cm

doprava • instalace 
zaškolení

výukový obsah držák 3Box 
a ochranný obal

3BOX

školení 
pro pedagogy



3Panel – Multifunkční 
mobilní stojan
Parametry:
• Pevná konstrukce, kvalitní kolečka pro převoz 

mezi místnostmi s možností aretace
• Dva motory pro nastavení výšky obrazovky 

v rozmezí spodní hrany od 50–120 cm
• Motor umožňující rotaci ze svislé 0° 

do vodorovné polohy 90 °
• Dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
• Příprava pro osazení integrovaným počítačem
• Zakrytá kabeláž, pouze jeden 

kabel do el. zásuvky

3TAB – Zvedací stojan
Parametry:

• Nosnost: až 120 Kg
• Využití: interaktivní panely: 65“– 86“
• Rozsah změny výšky: 70 cm
• Jemný a plynulý chod: ano
• Odkládací polička: ano
• Kotvící lišty s bezpečnostním lankem: ano
• Možnost osadit bočními křídly: ano
• Příprava na umístění 

integrovaného PC: ano
• V ceně doprava do školy  

a montáž technikem:: ano

3TAB – Oboustranná křídla
Parametry:
• Rozměry: 86 x 101 cm
• Barevné provedení: Bílá nebo zelená
• Dvouvrstvý keramický povrch: ano
• Připevnění ke zvedacímu 

stojanu 3Tab: Ano

Individuální instalace a servis
• Doprava technika po celé ČR: Ano
• Čištění a údržba stávajících projektorů
• Demontáž a likvidace starých tabulí
• Přípojná místa na katedře
• Bezdrátový přenos obrazu

DVPP školení pro pedagogy
Školení pro pedagogy realizované přímo ve škole. 
Návštěva lektora ve škole, předání inspirace a zku-
šeností s využitím moderní interaktivní techniky, 
výukových aplikací a online zdrojů. Délka školení 
8 hodin případně dle potřeb školy. Certifikáty pro 
pedagogy platné jako výstup Šablony „Vzdělávání 
pedagogických pracovníků".

NAMIXUJTE SI INTERAKTIVNÍ 
PANEL DLE SVÝCH PŘEDSTAV
Interaktivní panely přinášejí do výuky 
přesné ovládání pery i dotykem, vysokou 
odolnost a spolehlivost a jedinečný 
4K obraz bez nutnosti zatemňovat při 
slunečných dnech

Cena včetně DPH: 

29.990 Kč

Cena včetně DPH: 

29.990 Kč

Cena včetně DPH: 

12.900 Kč

Cena: 

Dle individuální nabídka

Cena při vydání certifikátů pro 5 pedagogů: 

6.000 Kč včetně DPH

90°



Školní Android OPS PC
Android 7.1 OS
ARM CPU
4 GB DDR4 Memory
32 GB eMMC
Wi-Fi™ (802.11ac) & Bluetooth™

Školní NEW PC Acer W10 Pro
Kvalitní spolehlivý nový Acer USFF

Intel G4930, 4GB RAM,  
128GB SSD/DVDRW/WiFi+BT/USB kb+m
Acer Classroom Manager
Rychlý start, optimální výkon, záruka 36 měsíců

Školní FR PC Dell W10 Pro
Kvalitní spolehlivý továrně repasovaný Dell USFF

Intel i3, 4 GB, 120 GB SSD, Wi-Fi, 
Windows 10 Professional 
Rychlý start, optimální výkon, záruka 36 měsíců

Výukový obsah
Předinstalováno:

Microsoft Whiteboard, výukové aplikace, 3D 
objekty, výstřižky, poznámkový blok, sady testů 
a cvičení, nástroje pro hodnocení a zpětnou vazbu, 
aplikace pro přírodovědné a humanitní předměty, 
PDF prohlížeč, software pro výuku cizích jazyků, 
VLC player, nástroj pro tvorbu vlastních interaktiv-
ních cvičení.

Cena včetně DPH: 

9.990 Kč
Cena včetně DPH: 

6.990 Kč

Cena včetně DPH: 

6.990 Kč
Cena:

v ceně školních PC

Vestel IF75T633/6 75"
Profesionální interaktivní panel s dokonalým 4 K obrazem, integrovaným ozvučením,  

úhlopříčkou 190 cm a ovládáním až 10 dotyky současně.

4K 400 cd/m2 
40000 : 1

30000 h 
8 ms 178°

VGA

190 cm

USB
10

2 ×

Cena včetně DPH: 

59.990 Kč

Akce: 

V ceně montáž

2 4/48 
měcíců

V ceně doprava  
a montáž ve škole



Komplexní řešení pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků

 10 ks kvalitních interaktivních tabletů 
Chromebook Tab 10

 Sada nástrojů G Suite pro komunikaci 
a spolupráci, pro učení kdekoli a kdykoli na 
jakémkoli zařízení

 Google Classroom řešení pro spolupráci 
i koordinaci výuky

 Přístup ke stovkám výukových aplikací 

 Mobilní nabíjecí box, doprava, instalace 
a zaškolení

Parametry:

Cena komplexního řešení 

89.000 Kč

V ceně řešení

3Boxík a Google 
Chrome Tab učebna

micro
USB
micro

1920 
× 

1080
10"

Cortex A51 
4 GB RAM 
eMMC 32 GB 
Wacin Stylus Pen

10x tablet

10×

Google Classroomnabíjecí box

doprava • instalace 
zaškolení

64 výukových 
scénářů

64

ukázková hodina 
s odborníkem 

z praxe

12 – 13



Ty nejlepší pomůcky pro přípravu žáků 
na život ve 21. století

 10 ks konvertibilních Chromebooků  
Spin 311 s třemi režimy použití: 
Tablet / Notebook /„Stan“

 Google Chrome Operating System

 G Suite for Education

 Google classroom

 Doprava, instalace ve třídě a zaškolení

Parametry:

iZákladna + Chrome 
Book učebna

micro
USB
micro

doprava • instalace 
zaškolení

Cena komplexního řešení 

99.000 Kč

V ceně řešení

ukázková hodina 
s odborníkem 

z praxe

10×

10x 
Chromebook 360

64 výukových 
scénářů

64

Google Classroomnabíjecí 
iZákladna

11,6"
1920 

× 
1080

AMD A4-9120C, 4 GB RAM 
eMMC 65 GB, kamera



Řešení pro šablonu "Využití ICT ve 
vzdělávání" pro rozvoj měkkých dovedností

 Interaktivní panel Vestel IF65T722/6

 Rameno pro montáž na stěnu

 10 ks kvalitních interaktivních tabletů 
Lenovo M10

 Soubor výukových aplikací a pracovních listů

 Mobilní nabíjecí box, doprava, instalace 
a zaškolení

Parametry:

Cena komplexního řešení 

96.000 Kč

V ceně řešení

3Boxík + 65" 
Interaktivní panel

1280 
× 

800
10"

Snapdragon 429 
2 GB RAM 
eMMC 32 GB 
2x kamera

micro
USB
micro

doprava • instalace 
zaškolení

64 výukových 
scénářů

64

10x tablet

10×

nabíjecí boxinteraktivní 
panel

65"

viz 
3Panel 
65"

14 – 15



Zužitkujete šablonu „Využití ICT ve 
vzdělávání“ naplno

 3Panel 65" s interaktivním panelem 
Vestel IF65T22/6, multifunkčním mobilním 
stojanem a školním FR PC Dell

 10 ks kvalitních interaktivních tabletů  
Lenovo M10

 Soubor výukových aplikací a pracovních listů

 Mobilní nabíjecí box, doprava a školení pro 
pedagogy

Parametry:

3Boxík 
+ 3Panel 65"

1280 
× 

800
10"

Snapdragon 429 
2 GB RAM 
eMMC 32 GB 
2x kamera

micro
USB
micro

doprava • instalace 
zaškolení

64 výukových 
scénářů

64

Cena komplexního řešení 

128.000 Kč

V ceně řešení

10x tablet

10×

nabíjecí box

viz 
3Panel 
65"

3Panel 
65"

kompletní řešení 
3Panel 55"



Kompletní řešení pro moderní učebnu

 Interaktivní projektor Epson EB-536Wi 
s interaktivním perem

 Projekční magnetická tabule 180 x 120 cm 
a držák na stěnu

 10 ks notebooků s odnímatelnou klávesnicí 
Lenovo D330 W10 Professional

 Doprava, instalace ve třídě a zaškolení

Parametry:

Cena komplexního řešení 

128.000 Kč

V ceně řešení

Interaktivní učebna 
EPSON + 10 
notebooků s W10 Pro

nabíjecí 
iZákladna

doprava • instalace 
zaškolení

viz 
učebna 
EPSON

EPSON

interaktivní 
učebna Epson

10×

10x 
notebook

64

64 výukových 
scénářů

1920 
× 

1080
10.1"

Celeron N4000 
4 GB RAM 
eMMC 64 GB 
2x kamera

16 – 17



Kvalitní výuka s využitím moderních 
výukových pomůcek a aplikací

 10 ks konvertibilních notebooků Acer Spin B1 
s aktivním perem a třemi režimy použití: 
Tablet / Notebook /„Stan“

 Windows 10 Professional a sw pro řízení výuky 
Acer classroom manager

 Předinstalované výukové programy

 Matemág, Zatracená čeština, Sanaco

 Doprava, instalace ve třídě a zaškolení

Parametry:

Balíček 
Gramotnosti

Intel N4100, 4 GB DDR3 
eMMC 64 GB, webkamera

10×

nabíjecí 
iZákladna

výukový 
obsah

Cena komplexního řešení 

128.000 Kč

V ceně řešení

doprava • instalace 
zaškolení

64 výukových 
scénářů

10x 
notebook 360“

ukázková hodina 
s odborníkem 

z praxe

11,6"
1920 

× 
1080

64



Rozvíjejme v žácích kompetence, které budou 
potřebovat pro další uplatnění

 10 ks notebooků s odnímatelnou klávesnicí 
Lenovo IdeaPed D330 W10 Professional

 10 ks výuková stavebnice iTriangle STEM 
• 166 konstrukčních a funkčních dílků 
• Senzory pro měření fyzikálních veličin 
• Aktory typu servomotorek, bzučák, led displej 
•  Centrální programovatelná jednotka + cloud 

dostupné prostředí pro měření a výuku 
programování

 Nabíjecí box a mobilní stojan pro uložení 
notebooků a výukových stavebnic

 Doprava, instalace ve třídě a zaškolení

Parametry:

Cena komplexního řešení 

128.000 Kč

V ceně řešení

Balíček STEM

nabíjecí 
iZákladna

10x výuková stavebnice 
iTriangle STEM

doprava • instalace 
zaškolení

ukázková hodina 
s odborníkem 

z praxe

1920 
× 

1080
10.1" Celeron N4000 

4 GB RAM 
eMMC 64 GB 
2x kamera

10×

10x tablet 
s klávesnicí

64

64 výukových 
scénářů

mobilní 
stojan
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Všestranné využití napříč výukovými 
předměty

 10 ks profesionálních notebooků Acer 
TravelMate

 Windows 10 Professional a sw pro řízení výuky 
Acer classroom manager

 Nápadníky, výukové scénáře, vyladěná školní 
image

 Nabíjecí základna pro 10 notebooků,  
doprava, instalace ve třídě, zaškolení

Parametry:

Balíček 
Notebooky 15,6 
Windows 10 Pro

Intel i3 
4 GB DDR3 
128 GB SSD 
webkamera

Cena komplexního řešení 

128.000 Kč

V ceně řešení

15,6" 1920 
×1080

doprava • instalace 
zaškolení

10x notebook 
AcerTravelMate

64

64 výukových 
scénářů

ukázková hodina 
s odborníkem 

z praxe

nabíjecí 
iZákladna



iZákladna 15
Parametry:
• Počet současně nabíjených 

zařízení: 15
• Pořadač pro uložení 

zařízení: ano
• Hromadné nabíjení 

z originálních adaptérů: ano
• Ochrana proti přepětí: ano
• Možnost uzamčení: ano
• Rozměry: 

600 x 450 x 368 mm

Nabíjecí box
Parametry:

• Počet současně nabíjených 
zařízení: 10

• Pořadač pro uložení zařízení: 
ano

• Snadná manipulace mezi 
třídami: ano

• Napájecí USB kabely: ano
• Nastavení teploty a její automatické 

udržení: ano
• Výstup při nabíjení: 5V, 2,4 A
• Rozměry: 312 x 430 x 300 mm

NAMIXUJTE SI BALÍČKY pro šablonu 
„VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ“ 
DLE SVÝCH PŘEDSTAV
Zvyšte motivaci žáků zapojením konvertibilních 
tabletů s klávesnicí nebo kvalitních odolných 
notebooků do výuky.

Cena včetně DPH: 

9.990 Kč

Cena včetně DPH: 

11.980 Kč

Acer Classroom Manager
Parametry:
Acer Classroom Manager
• Správa, instalace a aktualizace aplikací
• Hromadné zapínání a uzamykání zařízení 

a povolování přístupu k internetu
• Zobrazení plochy z interaktivní tabule i ze žákovských zařízení
• Hlasování, ankety, sdílení výukových materiálů
• Funkce pro tvorbu interaktivních cvičení typu přiřazování, doplňování 

slov a testování

Cena: 990 Kč včetně DPH / zařízení 
(pro zařízení Acer 0 Kč)

Lenovo D330 
Tablet s kvalitní odnímatelnou 
klávesnicí

Parametry:
• 10,0" HD dotykový displej
• Dvě kamery
• Intel Celeron n4000,  

4GB RAM, 64GB eMMC
• Wi-Fi, BT, USB,
• Windows®10 Professional EDU
• Záruka a technická podpora: 

24/48 měsíců

Cena pro 10 ks: 

84.900 Kč včetně DPH



Výukový obsah
Předinstalováno:

Předinstalováno: Microsoft Whiteboard,  
Aplikace pro 1.stupeň, 3D objekty, výstřižky, 
poznámkový blok, sady testů a cvičení, nástroje 
pro hodnocení a zpětnou vazbu, aplikace  
pro přírodovědné a humanitní předměty,  
PDF prohlížeč, software pro výuku cizích jazyků,  
VLC player, nástroj pro tvorbu vlastních  
interaktivních cvičení.

Cena: 190 Kč x zařízení

Doprava a zaškolení
Parametry:
• Doprava po celé ČR: Ano
• Rozbalení a zapojení ve třídě: Ano
• Prvotní zapnutí, přihlášení 

a připojení do sítě: Ano
• Ukázky nastavení a základního 

ovládání: Ano
• Představení Office 365: Ano

Cena včetně DPH: 

4.500 Kč

Zaškolení a ukázková hodina 
s odborníkem z praxe
Parametry:
• Návštěva odborníka z praxe ve škole: Ano
• Realizace povinné ukázkové hodiny: Ano
• Předání tipů a inspirace do výuky: Ano
• Navazující DVPP školení: Ano
• Metodická podpora 

v průběhu projektu: Ano

Cena včetně DPH: 

5.000 Kč

Acer Spin B1 W10 Pro 
Konvertibilní, dotykové zařízení, odolné vůči nárazům

Parametry:
• 11,6" full HD dotykový displej včetně stylusu
• 3 režimy využití – 

notebook, tablet, stan
• Intel N4100, 

4 GB RAM, 
66 GB SSD úložiště,

• Wi-Fi, BT, USB,
• Windows®10 Professional 

EDU
• Záruka a technická 

podpora: 24/48 měsíců

Cena pro 10 ks: 

99.990 Kč včetně DPH

Acer Chromebook Spin 311  
Lehký dotykový chromebook se zvýšenou odolností

Parametry:
• 11,6"  HD dotykový displej, integrovaná přední kamera
• výdrž na baterie až 10 h
• malá hmotnost 
• AMD A4-9120C , 4GB, 64GB eMMC úložiště
• Wi-Fi ac 2x2, BT, USB,
• Google Chrome Operating System 
• Záruka a technická podpora: 24/48 měsíců

Cena pro 10 ks: 

84.900 Kč včetně DPH



IDEÁLNÍ DOBA PRO DVPP 
S ITVESKOLE
Jsme MŠMT akreditovanou vzdělávání organizací. Přinášíme kvalitní vzdělávání 
pro všechny témata šablon A-K). Výstupem školení je platný certifikát, 
výukové materiály a mnoho inspirace do výuky.

Z nabídky DVPP ITveSkole.cz vybíráme
• Office 356 pro školy

• 3D tisk a jeho možnosti využítí ve školách

• G Suite for Education

• Classroom management software

Rádi Vám připravíme nabídku na míru Vašim potřebám.

DVPP ve vaší 
škole

DVPP doplněné 
o teambuilding
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DVPP Šablony II ZŠ a SŠ
Umění využívat moderní 
metody a technologie

je obrovské aktivum pro žáky 
i pedagogy

Kompletní katalog DVPP ke 
stažení na ITveSkole.cz.

Rádi vám zašleme kompletní 
katalog v tištěné podobě.

• Fáze projektu

• Plánování

• Tvorba otázek a sta
novení 

hypotézy

• Řešení problému

• Stanovení pravidel

• Podpora zdravé soutěživo
sti 

mezi ž
áky

• Krité
ria hodnocení

• Fiktivn
í žá

kovsk
é firmy

• Předání m
etodických

 materiálů 

na podporu projektové výu
ky 

a ukázka práce s n
imi

• Inspirace a příklady z 
praxe pro 

realiza
ci p

rojektů

• To nejlepší z
 ce

nter kolegiální 

podpory z
aměřených

 na BOV

• Motiva
ce žáků zajím

avým
i 

projekty s
 vyu

žitím
 sta

vebnic 

a senzorů typ
u Arduino nebo 

Lego

• Objevujeme na louce, v l
ese 

i u ryb
níka

• Měřím
e a bádáme s b

ěžně 

dostu
pným

i pomůckami

• Využíve
jme „re

cyv
ěci“

• Inspirujme se na portálech typ
u 

Pinterest

• Realiza
ce projektů s v

yužitím
 

nástro
jů Office 365 a Google 

Apps

• Dotazníkové šetření pomocí 

Forms

• Nástro
je pro podporu práce 

v tý
mu

• Prezentace projektu 

prostře
dnictv

ím Sway n
ebo 

Google Slides n
ebo Prezi

• Podpora sp
olupráce pomocí 

nástro
jů typ

u SharePoint

• Moderní prezentace a vyu
žití 

předpřipravených
 šablon

• Tipy n
a aplikace vh

odné pro 

zpracování vý
stu

pů projektu

• Nástro
je říz

ení, zp
racování 

prezentací v
ýstu

pů projektu

• Příklady d
obré praxe 

s p
rojektovou výu

kou

• Projekt ja
ko průřezové téma 

s vy
užitím

 ICT

• Tipy, tr
iky, z

kušenosti 

z re
alizo

vaných
 projektů 

ITveSkole.cz

• Nápadníky, m
etodické materiály 

a vid
ea pro inspiraci p

ři re
aliza

ci 

projektové výu
ky

Aneb: Podpořme soutěživo
st, 

motiva
ci i o

dborné znalosti 
žáků.

Aneb: In
spirujme se zkušenostm

i 

pedagogů ze šk
ol, k

de BOV 

a STEAM jso
u každodenní 

součástí 
výu

ky.

Aneb: Není dobrého projektu bez 

funkčního tým
u, není fu

nkčního 

tým
u bez nástro

jů pro jeho říz
ení 

a pro sp
olupráci v n

ěm.

Aneb: Zapojení m
oderních 

technologií d
o výu

ky s 
cílem 

zajist
it ú

žas, ú
div a

 zaujetí ž
áků 

o výu
ku.

I4

I3

I2

I1

Projektová výuka napříč 

předměty

Tvorba žá
kovských projektů 

s moderními pomůckami

Realiza
ce projektů s využití

m 

office

Učení v souvislostech 

s využití
m aplikací 

a on-lin
e zd

rojů

Rozvoj kompetencí žáků 

pro 21. století

Aneb: Podpora starého dobrého 

„selského rozumu“ a schopnosti 

řešit problémy s využitím
 

moderních technologií.

• Připravme se na zm
ěnu RVP 

v oblasti IC
T

• Základy algoritm
izace

• Digitální gramotnost 

a informatické myšlení

• Programování a robotika napříč 

předměty

• Škola a bezpečný internet

• Výuka 1:1 s využitím
 ICT

• Zavádění BYOD do výuky

• Podpora spolupráce 

s schopnosti pracovat v týmu

• Předání metodických materiálů 

pro rozvoj ICT napříč předměty 

a ukázka práce s nimi

• Kreativita a tvorba s využitím
 

online nástrojů

• Úvod do algoritm
izace 

a programování nejen pro 

budoucí programátory

• Využití 
výukových stavebnic

• Hry s QR kódy

• 3D tiskárny a 3D objekty

• Šifry a rébusy

• Myšlenkové mapy ve výuce

• Roboti a robotika

• Tipy na aplikace a hry za 

každého počasí

• Výroba žákovských projektů 

s využitím
 senzorů a aktorů

Aneb: 7 tipů, jak podpořit 

kreativitu s využitím
 moderních 

technologií.

Rozvoj kreativity 

s využitím
 ICT

• Word, Excel, PowerPoint zn
ovu 

a lépe

• Práce s Google Dokumenty 

a s Office 365

• Fotografie ve výuce

• Využití 
nástroje Windows Ink při 

výuce s tablety nebo notebooky

• Využití 
sdílených disků ve 

školním prostředí

• Využití 
šablon pro PowerPoint 

a další nástroje office

• Classroom Manager

• Usnadnění práce s office

• Využití 
tipů a nápovědy, ovládání 

hlasem, přizp
ůsobení vzhledu

Aneb: Office nejsou jen do 

kanceláře, jde o nezbytnou 

každodenní pomůcku pro 

každého pedagoga.

Office – nepostradatelný 

nástroj pro žáky i pedagogy

• Nový rozměr, ja
k pracovat 

s interaktivními tabulemi 

a dotykovými obrazovkami

• Tipy na aplikace a on-line zdroje

• Tvorba a sdílení výukových videí

• Vyhledávání a využití 
aplikací 

z W
indows Store, Google Play 

a jiných výukových portálů

• Tvorba komiksů a animací

• Využití 
sociálních sítí p

ři 

přípravě na hodinu

• Zkušenosti a výstupy z d
esítek 

projektů, na kterých jsme se 

v ITveSkole.cz podíleli

• Práce s nápadníky ITveSkole.cz

• Inspirace z p
rojektů OP VVV 

zaměřených na efektivní využití 

ICT

Aneb: Ty nejlepší zkušenosti 

a tipy do výuky pro využití IT
 ve 

vaší škole od ITveSkole.cz.

Zajímavé hodiny 

s využitím
 ICT

H4

H3

H2

H1 • Příprava na změnu RVP – rozvoj 

logického myšlení, digitální 

a informační gramotnosti

• Badatelsky orientovaná výuka

• Učíme se venku

• Terénní exkurze

• Školní projekty 

v přírodovědných předmětech

• Novinky v oblasti 

přírodovědných předmětů

• Ty nejlepší zkušenosti 

a inspirace z projektů a center 

kolegiální podpory zaměřených 

na BOV a STEAM

• Předání metodických materiálů 

pro rozvoj BOV a ukázka práce 

s nimi

• Moderní výukové pomůcky 

a stavebnice

• Využití senzorů při výuce 

přírodovědných předmětů

• V každém dříme technik

• Rozum, ruce, cit

• Aktivity pro výuku venku

• Vyrábíme z „recyvěcí“

• Tipy na zajímavé experimenty 

z každodenního života

• Moderní VOZKA – vozík 

moderního kantora 

• Zajímavé funkce a nástroje 

v office pro rozvoj 

polytechnického vzdělávání

• Tvorba grafů a nastavování 

proměnných s využití nástrojů 

office

• Práce s mapami prostřednictvím 

nových funkcí Excel a Google 

Maps

• Kreativní žákovský sešit 

vytvořený ve OneNote nebo 

Google Keep

• Legální stahování obrázků 

s přírodovědnou tématikou

• Tipy na aplikace pro výuku 

přírodovědných předmětů pro 

Windows, Android i iOS

• Tvorba interaktivních materiálů 

a jejich využití ve výuce

• Využití 3D modelů v přírodopisu, 

chemii a zeměpisu

• Přírodovědné pokusy s využití 

moderních technologií

• Využití otevřených zdrojů 

obrázků, videí, animací a další 

tipy do výuky BOV

• Práce s nápadníky ITveSkole.cz

• Inspirace z projektů OP VVV 

zaměřených na BOV a STEAM

Aneb: Učme žáky v souvislostech 

s praktickými příklady 

a experimenty ze světa, který je 

obklopuje.

Aneb: Slovy Confucia: „Co si 

vyzkouším, tomu rozumím“.

Aneb: Nicola Tesla měl rád 

bouřky a energii v mracích. 

Pravděpodobně by ty dnešní 

„cloudy“ rovněž rád využíval.

Aneb: Polytechnické vzdělávání 

a interaktivní výuka je jako vláha 

pro úrodnou zem.

Podpora mezipředmětových 

vztahů dle STEAM

Objevme s žáky kouzlo 

badatelsky orientované 

výuky

Rozvoj přírodovědné 

gramotnosti s využitím office

Využití IC
T 

v přírodních vědách

G4

G3

G2

G1

• Rozvoj kritického myšlení 

a schopnosti řešit problémy

• Rozvoj měkkých 

i komunikačních dovedností 

pedagogů i žáků

• Řešení životních situací

• Co dělat, když …

• Kompetence žáka i pedagoga

• Volba povolání

• Předání metodických 

materiálů pro zvýšení zájmu 

o přírodovědné a technické 

obory a ukázka práce s nimi

• Rozvíjejme tvorbu a kreativitu 

žáků

• Tvořivé dílny

• Plánování a rozhodování při 

tvůrčí činnosti žáků

• Zvyšování motivace žáků 

s využitím moderních 

technologií a pomůcek

• Udělej si to sám (např. závlaha 

květináče)

• Rozvíjení talentu žáka pro jeho 

budoucí uplatnění na trhu práce

• Potřebné a užitečné funkce pro 

každodenní využití ve výuce

• Fiktivní žákovské firmy 

s využitím řešení typu Office 

365 nebo Google Docs

• Test osobnosti s využitím 

nástrojů typu Forms

• Tvorba žákovského profilu 

pomocí Sway nebo Google 

Slides

• Jak tvořit síť kontaktů a svou 

kvalitní digitální stopu

• Tvorba moderního životopisu 

a profilu na LinkedIn

• Základní orientace v profesních 

oborech

• Profese 21. století s využitím 

moderním technologií

• Tvorba vlastních žákovských 

prací

• Zajímavé odkazy na podporu 

finanční gramotnosti typu 

Zlatka.in

• Práce s webem Budoucnost 

profesí

• Práce s výstupy projektu 

POSPOLU

• Rozvoj měkkých dovedností 

pedagogů i žáků s využitím 

interaktivní techniky

Aneb: „Čo bolo, to bolo“, už 

známe, „co bude“, musíme 

s žáky teprve objevit.

Aneb: Využíval by dnes Leonardo 

da Vinci pro svou geniální tvorbu 

moderní technologie?

Aneb: Dříve byl u startu každé 

kariéry životopis. Dnes je to 

třeba profil na LinkedIn a kvalitní 

digitální stopa. Ukažme si jak 

na to.

Aneb: Budoucnost neznáme, ale 

vzájemné interakce a nějaké ty 0 

a 1 tam pravděpodobně budou.

F4

F3

F2

F1

Metody, které učí pro život

Objevme s žáky 

kouzlo technických 

a přírodovědných profesí

Office jako základ každé 

profese

Příprava na budoucí uplatnění 

žáků prostřednictvím aplikací 

a on-line zdrojů

• Dobré příklady z praxe s inkluzí 

ve školách ČR i inspirace ze 

zahraničí

• Sebepoznání a sebepojetí, 

rozvoj silných a slabých stránek 

i vztahů k druhým

• Praktický přístup k žákům s SVP

• Klima třídy

• Efektivní zpětná vazba žáků

• Netradiční třídnické hodiny

• Předání metodických materiálů 

pro využití potenciálu každého 

žáka a ukázka práce s nimi

• Zvyšování motivace žáků, 

zvyšování úžasu, údivu a zaujetí 

pro výuku

• Individuální přístup při výuce 

nadaných žáků s využitím 

moderních pomůcek

• Pro Honzu i Šalamouna – 

technika pro každého jinak

• Hry a aktivizující činnosti do 

výuky

• Probuďte kreativitu v srdci 

každého žáka

• Užitečné funkce a nástroje 

v office pro individuální přístup 

ke každému žákovi

• Formativní hodnocení žáků 

s využitím nástrojů typu Google 

Forms nebo Office 365 Forms

• Žákovská pravidla vytvořená ve 

Sway nebo Google Slides

• Efektivní spolupráce žáků 

i pedagogů pomocí prostředí 

typu SharePoint

• Přizpůsobení a usnadnění práce 

s office - ovládání hlasem, 

rozložení ikon, využívání tipů 

a nápovědy

• Zajímavé aplikace pro žáky 

s SVP

• Netradiční hodiny s využitím on-

line zdrojů typu Kahoot a další

• Motivace a aktivizace žáků 

s využitím moderních nástrojů

• Aplikace Včelka pro žáky 

s dyslexií

• Zkušenosti z realizace velkého 

projektu (výzva OP VVV 37) 

propojující inkluzi a moderní 

technologie

• Individuální přístup k žákům 

s využitím interaktivní techniky

Aneb: Příklady využití moderních

technologií při komunikaci 

a individuální práci se žáky.
Aneb: Kdo si hraje nezlobí. 

Tvořme s žáky s využitím 

moderních technologií.
Aneb: Jak zvládnout výuku 

v heterogenním prostředí 

dnešních tříd?Aneb: Individuální 

přístup 1:1 s využitím moderních 

technologií.

E4
E3

E2
E1 Aby vše klapalo

Rozvoj osobnosti 

každého žáka

Inkluzivní vzdělávání 

s využitím office nástrojů

Proinkluzivní přístup 

s využitím aplikací 

a on-line zdrojů

• Rozvoj smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění se 
a umění učit

• Řešení konfliktů a předcházení 
krizovým situacím

• Rozvoj komunikace a měkkých 
dovedností pedagogů i žáků

• Sociální kompetence 
a mezilidské vztahy

• Budování důvěry mezi kolegy, 
učiteli, žáky i rodiči

• Práce s třídním kolektivem
• Základy mentoringu a koučinku
• Relaxační techniky pro zvládání 

stresu
• Meditace a dechová cvičení

• Předání metodických materiálů 
pro rozvoj osobnosti učitele 
a ukázka práce s nimi

• Trénování paměti
• Neverbální komunikace
• Využívání moderních pomůcek 

a stavebnic při zvyšování 
motivace a seberealizaci

• Kooperativní učení
• Seberealizace a tvorba 

s využitím ICT
• Upevňování pracovních 

dovedností
• Odhadněte nejen své schopnosti
• Management skupinové výuky

• Užitečné funkce a nástroje 
nových office

• Rozdíly a přednosti 
instalovaných a cloud office

• Efektivnější plánování práce 
pomocí nových funkcí office

• Jednodušší opravování testů 
a písemných prací

• Tvorba klasifikačního sešitu pro 
učitele s nástroji Excel nebo 
Tabulky Google

• Učíme se řeči žáků a kultivujme 
ji s využitím office

• Zkratky a trendy v ICT, se 
kterými vyrůstají vaši žáci

• Tipy na aplikace a on-line zdroje 
napříč předměty

• Práce s videi ve výuce
• Tvorba interaktivních materiálů 

s novými funkcemi
• Stále se zdokonalujeme
• Vychytávky při každodenní práci 

pedagoga
• Využívejme naplno interaktivní 

techniku a aktivizujme žáky ve 
výuce

Aneb: V. I. L.: 
Učit se, učit se, učit se …

Aneb: Upeč třeba chleba, postav 
třeba zeď, případně využij 

některou z technik z našeho 
semináře.

Aneb: Staňte se hvězdou ve 
využívání nových funkcí office. 
Ohromte žáky, rodiče, kolegy,..

Aneb: Buďte pro své žáky 
skutečnou osobností. 

Porozumějte jazyku „jejich 
kmene“.

D4D3D2D1

Učíme se celý životPrevence proti syndromu 
vyhoření díky vlastní tvorbě

Office pro každodenní 
práci pedagoga

OSR pedagoga 
prostřednictvím nových 

nápadů a aplikací

• Výuka 1:1 při výuce CJ• Metoda CLIL v nejazykových předmětech
• Výuka cizího jazyka s využitím obrázkových myšlenkových map• Metoda převrácené třídy aneb nechme sledovat žáky filmy v angličtině
• Zavádění formativního hodnocení při výuce cizího jazyka
• Hry a scénky při výuce cizího jazyka

• Předání metodických materiálů pro rozvoj CJ napříč předměty a ukázka práce s nimi• Výukové hry v hodinách cizího jazyka
• Projektová výuka při výuce cizího jazyka
• Tvorba lapbooků• Programování avatara, který mluví cizí řečí• Tvorba cizojazyčného pexesa a jiných her do výuky• Vužití internetu při výuce cizích jazyků
• Využití angličtiny při výuce programování

• Užitečné funkce v office při rozvoji CJ
• Spojení se světem pomocí Skype in the Classroom• Testování žáků pomocí aplikací typu Forms
• Prezentace jazykových reálií s využitím Sway nebo Google Slides
• Využití office při psaní textů v CJ• Využití office při kontrole pravopisu
• Využití možnosti ovládat office hlasem pro zlepšení výslovnosti

• Cizojazyčné e-knihy a jejich využití ve výuce• Tipy na aplikace jako Duolingo, Mondly a další• Procvičování slovíček s využitím on-line zdrojů• Procvičování výslovnosti pomocí nástroje Sanako Pronounce• Tvorba interaktivních materiálů ve SMART Notebook nebo Activ Inspire
• Efektivní využívání interaktivních materiálů ve výuce CJ

Aneb: Už J.A.K. vyučoval svéžáky prostřednictvím divadelníchher.

Aneb: Bez jazyků to nejde.

Aneb: Psal by dnes snad William 
Shakespeare bez využití office?

Aneb: Zapojení IT a efektivní využití každých 45 minut výuky cizího jazyka.

C4
C3

C2
C1

Aplikace a on-line zdroje při výuce CJ Office jako efektivní pomocník pro výuku CJ

Individuální přístup při výuce CJ

Učíme jazyky kreativně a hravě

• Matematika postavená na 
principech metody prof. Hejného

• Učíme matematiku s příklady 

každodenního života
• Aktivizující činnosti a hry ve 

výuce matematiky
• Formativní hodnocení 

v matematice• Práce s chybou• Rozvoj finanční gramotnosti

• Předání metodických materiálů 

pro rozvoj MG napříč předměty 

a ukázka práce s nimi
• Vývojové diagramy a základy 

algoritmizace• Podpora schopnosti řešit 
problémy po jednotlivých krocích

• Volba strategie a vhodného 

způsobu řešení• Tvorba a tisk 3D objektů
• Hledání optimálních postupů, 

tras a řešení• Hry na podporu logického 

myšlení s využitím běžně 
dostupných materiálů

• Propojení matematiky 
a zvídavosti žáků

• Ukázky aktivit, jak zvýšit 
popularitu matematiky ve třídě

• Užitečné funkce v office při 

rozvoji MG• Práce s grafy a rovnicemi
• Tvorba testů a jejich 

automatické vyhodnocení
• Využití Excelu při každodenní 

práci učitele• Tvorba 3D objektů a jejich 

využití při rozvoji MG
• Tvorba a práce s rovnicemi 

s využitím aplikací typu 
OneNote, Sway a Forms

• Podpora výuky geometrie 
s využitím office

• Efektivní využívání interaktivních 

materiálů pro rozvoj MG
• Zajímavé aplikace s Google 

Play, Store, Dumy.cz
• Soutěže typu duel, sudoku, 

puzzle
• Rébusy a slovní úlohy
• Geogebra a její využití 

v matematice• Zajímavé on-line zdroje – 
matika.in, umimematiku.cz 

a další• Matematika hrou s aplikacemi 

typu Matemág• IQ testy a rozvoj logického 

myšlení• Využití videí ve výuce – Khanova 

škola

Aneb: Využívejme naplno 

interaktivní techniku díky 

kvalitnímu výukovému obsahu 
pro MG. Aneb: S využitím office – tabulky, 

grafy, rovnice. Aneb: Zdravý selský rozum je 

potřebný nejen v rámci rozvoje 
MG. Aneb: Moderní metody, které 

zvyšují zájem o matematiku 
a vše, co s ní souvisí.

I na hodiny matematiky 
se mohou žáci těšit

Vzbuďme zvídavost a řešme 

kreativně matematické úlohy

Rozvoj MG s využitím office

Aplikace a on-line zdroje v MG

B4

B3

B2

B1

A4

A3

A2

A1

• Podstata pojmů – kritického 

myšlení, informační gramotnost

• Metody kritické myšlení - 

pětilístek, myšlenkové mapy, 

metoda V-CH-D, kostka, 

předvídání,• Formulace otázek a stanovení 

cílů
• Ověřování informací, odhalování 

účelovek a kampaní

• Jak přistupovat k informacím 

dostupným na internetu

• Podpora mediální výchovy

• Vlastní digitální stopa a odkaz

Aneb: Důležitá role pedagoga 

při výuce práce s informacemi 

v době internetu.

Kritické 
a informační myšlení• Předání metodických materiálů 

pro rozvoj ČG napříč předměty 

a ukázka práce s nimi

• Role ČG v měnícím se světě 

dle RVP• Porozumění zadání a tvorba dle 

plánu• Tvorba lapbooků
• Hry vedoucí k rozvoji ČG 

a podpoře vlastní tvorby

• Čtení s porozuměním, tvorba 

a ověření hypotéz, diskuze nad 

výsledky• Práce s Wikipedií a ověřenými 

zdroji na internetu

Aneb: I malí technici 

a konstruktéři musí umět číst 

a porozumět textu.

ČG napříč předměty
• Užitečné funkce v office při 

rozvoji ČG• Hlavní rozdíly cloud office proti 

desktopovým
• Praktické tipy a ukázky, jak 

využívat office při rozvoji ČG

• Tvorba, sdílení, prezentace 

výsledků• Tvorba zajímavých on-line 

prezentací s využitím Sway, 

Google Slides nebo Prezi

• Psaní slohových prací, referátů, 

esejí s využitím nových funkcí 

office• Vedení elektronického sešitu 

a efektivních poznámek 

s využitím OneNote nebo Google 

Keep

Aneb: Využívejme, sdílejme, 

tvořme a rozvíjejme ČG 

s využitím office řešení.

Rozvoj ČG 
s využitím office

Aplikace 
a on-line zdroje v ČGAneb: Využívejme naplno 

interaktivní techniku díky 

kvalitnímu výukovému obsahu 

pro ČG.• Efektivní využití interaktivních 

materiálů pro rozvoj ČG

• Zajímavé aplikace a online 

zdroje – Zatracená čeština, 

Gramar.in a další
• E-knihy na Dumy.cz a jejich 

využití ve výuce
• Využití Wikipedie a on-line 

encyklopedií
• Tvorba slovních mraků 

a myšlenkových map

• Práce s komiksy v hodinách 

českého jazyka
• Tvorba příběhu s využitím 

klíčových slov
• Porozumění textu, reflexe 

a konstruktivní diskuze 

s využitím moderních aplikací

Akreditace

MŠMT
Reference

800 škol
18 

lektorů

DVPP 
ITveSkole.cz



CHYTRÉ VÝUKOVÉ STAVEBNICE
Mobilní řešení umožňující proměnit kteroukoliv učebnu v místo, kde žáci zažijí úžas, údiv a zaujetí

iTriangle STEM
Propojte ve výuce přírodní vědy, konstruování a programování

• Stavebnice iTriangle STEM umožňuje žákům pochopit souvislosti, 
měřit veličiny a realizovat experimenty.

• Google Blockly programování ovládání iTriangle STEM
• 204 ks Stavebních bloků, 

5 ks Senzorů, 3 ks Aktorů
• Plně programovatelná 

iTriangle 4.0 online jednotka
• Inteligentní USB nabíječka 

pro 6 setů
• 20 ks metodik a pracovních 

listů online
• Doprava, instalace, 

zaškolení

iTriangle G0 STEM a ROBOTIKA
Konstruování bez drátů pomocí modulů spojovaných magneticky

• Sada 9 ks magneticky propojitelných a programovatelných modulů 
s prostředím SCRATCH 3.0. Kombinováním modulů umožňuje 
sestavovat roboty, rozvíjet kódování, kreativitu a logické myšlení.

• Obsahuje Centrální jednotku, Světelný senzor, Zvukový senzor, 
Dvojité tlačítko, Bzučák, LED Matrix, RGB LED, Servo, Baterie

• Codecraft – SCRATCH 3.0 
programovací rozhraní

• Kompatibilní s LEGO a CarKit
• Inteligentní USB nabíječka 

pro 6 setů
• 5 ks metodických 

a pracovních listů
• Doprava, instalace, 

zaškolení

iTriangle G0 CARKIT
Sada typu „ozobot“ s množstvím rozšíření

• Sada programovatelného autíčka umožňující sledovat čáru 
a detekovat barvu.

• Pomůcka pro rozvoj logického myšlení a výuku programování
• Obsahuje Centrální jednotku, sledovač čáry, podvozek, baterii, 

Software Codecraft SCRATCH 3.0
• 5 ks metodických a pracovních listů
• Inteligentní USB nabíječka pro 6 setů
• Kompatibilní s LEGO a iTriangle 

G0 STEM a Robotikou
• Doprava, instalace, zaškolení

Vozka ZÁKLAD
Řešení pro výuku dle STEAM v kterékoliv učebně

• Mobilní kovový pořadač se systémem 
výsuvných šuplíků, prezentační plocha, 
kolečka s brzdou

• Konvertibilní notebook Acer Spin B1 W10 Pro
• Stavebnice iTriangle STEM (Stavební 

bloky 204 ks, Senzory 5 ks, Aktory 3 ks, 
Programovatelná jednota iTriangle 4.0)

• Stavebnice iTriangle G0 CARKIT (Centrální 
jednotka, Sledovač čáry, Podvozek, Baterie)

• 3D pero + filamenty
• Inteligentní USB nabíječka pro 6 zařízení
• Mikroskop se zvětšením až 1200x s výměnnými objektivy, 

dispersore a podsvícením
• Sada 50 ks předem připravených vzorků do biologie, chemie 

a přírodovědy.
• Sada pro tvořivost - kreativní sada s více než 100 pomůckami + 

badatelský batůžek pro atraktivní 
výuku ve třídě i mimo školu

• 10 ks metodických listů
• Doprava, instalace, zaškolení

Cena za 6 ks iTriangle STEM: 
39.000 Kč včetně DPH

Cena za 6 ks iTriangle G0: 
30.000 Kč včetně DPH

Cena za 6 ks iTriangle G0 CARKIT: 
15.000 Kč včetně DPH

Cena včetně DPH: 

40.000 Kč
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iTriangle EDU
Umožňuje žákům pochopit souvislosti, měřit veličiny i realizovat vlastní 
projekty

• Stavebnice pro konstruování úloh z oblasti pohybu těles, mechaniky, 
hydrostatiky, optiky, zvuku, světla, elektromagnetismu, přeměny 
energie, živé a neživé přírody a vesmíru

• Postaveno na konceptu platformy Arduino a STEM. Stavebnice 
i senzory jsou kompatibilní se stavebnicemi Lego a Merkur.

• Součástí stavebnic jsou servomotorky, dynamo, set pro 
konstruování eklektických obvodů, solární panely, palivový článek, 
a mnoho dalších užitečných dílů pro rozvoj kreativity, konstruování 
a tvorbu modelů

• pro porozumění výuce ve fyzice, chemii, přírodovědě i v matematice. 
Dále sada obsahuje senzory pro měření, 
výukové materiály a praktický box 
pro uskladnění a mobilitu

• 15 ks metodických a pracovních listů
• Doprava, instalace, zaškolení

Sada OBJEVITEL
Objevte se svými žáky skrytá tajemství

• 6 ks binokulárních mikroskopů se zvětšením až 1200x s výměnnými 
objektivy, dispersorem a elektrickým podsvícením

• 6 ks sad po 50 ks předem připravených vzorcích do biologie, 
chemie a přírodovědy

• 1x Mikroskopová kamera pracující jako digitální kamera, která 
obrázky přenáší okamžitě pomocí USB připojení do počítače

• 5 ks metodických a pracovních listů
• Doprava, instalace, zaškolení

3D PERO
rozvíjejte kreativitu žáků

• Unikátní 3D pero, které vytlačováním speciálního tavného materiálu 
následně chladnutím utváří pevnou a stabilní strukturu. Umožňuje 
modelování 3D objektů, modelů, dekorací nebo i šperků.

 — Ergonomický design a nízká tavná teplota (50°C) vhodný i pro 
menší děti 5+.

 — Integrovaná baterie pro 45min provozu
• 200m PCL nízkoteplotní filament s nízkým 

nákladem (5Kč/1m filamentu)
• Inteligentní USB nabíječka pro 6 per
• 5 ks metodických a pracovních listů
• Doprava, instalace, zaškolení

Tvořivost
praktická a názorná výuka napříč předměty

• 6 ks kreativních sad s více než 100 pomůckami pro atraktivní výuku
 — Řezací podložky, tavné pistole s bezpečnostním vypínačem, 

tavné tyčinky, řezací nože, modely těles, základní chemikálie, 
sada kleští a dalších nástrojů pro práci a tvoření s různými 
materiály a další pomůcky

• 6 ks badatelských batohů
 — Odchytové nádoby, srovnávací tabulky živočichů, lupa a další 

badatelskými pomůckami pro práci v přírodě
• 5 ks metodických 

a pracovních listů
• Doprava, instalace, zaškolení

Cena za 4 ks iTriangle EDU: 
40.000 Kč včetně DPH

Cena za 6 ks 3D PER: 
12.000 Kč včetně DPH

Cena včetně DPH: 

30.000 Kč

Cena včetně DPH: 

39.000 Kč
Metodické listy
vypracované v souladu s RVP. Důraz na mezipředmětové vztahy: 
fyzika, chemie, přírodopis, informatika, matematika, výtvarná výchova, 
rozvoj logického myšlení, přesahy do dějepisu. Časová náročnost  
od 5 do 30.

Doprava, instalace, zaškolení
Doprava po celé ČR: Ano
Zaškolení pedagogů v oblasti funkčnosti 
a využití ve výuce: Ano
Představení „Metodických listů“: Ano
Přední inspirace do výuky a příkladů z praxe: Ano

V ceně jednotlivých řešení V ceně jednotlivých řešení



Zrealizujeme u vás ve škole 
ukázkovou hodinu

Ukázky realizací BOXED, s.r.o.
… odborná montáž, kvalita instalace, veškerá kabeláž schována, čistota, …

Ve spolupráci s Centry kolegiální podpory zřízenými v rámci projektu 
MŠMT výzvy OP VVV 010 můžeme přímo ve Vaší škole uspořádat 
ukázkovou hodinu s využitím moderních technologií a metod ve výuce. 
Vaši pedagogové si tak budou moci vyzkoušet moderní interaktivní 
řešení 3Panel, „balíčky“ pro šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“, výukové 
aplikace a moderní pomůcky pro rozvoj kreativity a KK dětí a žáků.
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Kontaktujte nás pro vytvoření 
individuální nabídky

Martin Jozífek
Regionální manažer
PHA, HKK, LBK, PAK, ULK
mjozifek@itveskole.cz, 777 533 587 
Pro zákazníky hledám optimální řešení tak, aby škola 
za své prostředky získala ty nejlepší ICT řešení a k nim 
kvalitní výukový obsah a podporu pro pedagogy 
v podobě DVPP.

Hynek Zachař
Regionální manažer
STC, JHC, PLK, KVK, VYS
hzachar@itveskole.cz, 606 071 367

Zákazníkům nabízím komplexní řešení obsahující 
implementaci, výukový obsah a dlouhodobou podporu. 
V rámci Šablon II doporučuji školení propojující ICT 
s jednotlivými tématy šablon.

Lenka Hodovská
Regionální manažerka
JHM, MSK, OLK, ZLK
lhodovska@itveskole.cz, 603 707 820

Rozumím potřebám a možnostem zákazníků a hledám 
optimální kombinaci DVPP a ICT. Snažím se najít 
pro své zákazníky zajímavá řešení, jako je u Šablon II 
možnost uspořádat DVPP na atraktivním místě včetně 
doprovodného programu.

Martina Burleová
Koordinátorka realizací a DVPP
mburleova@itveskole.cz, 222 268 503

Vždy se snažím najít optimální kombinaci mezi 
požadavky školy, možností financovat vybavení a DVPP 
z EU projektů a možnostmi našich lektorů nebo 
realizačních techniků. Propojuji realizace s komplexní 
péčí o zákazníka k jeho plné spokojenosti. Výsledkem mé 
práce jsou dlouhodobé přátelské vztahy se školami.
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Obrázky jednotlivých produktů se mohou lišit dle konkrétní nabídky. Změna cen a technických parametrů vyhrazena.


