
Řešení a balíčky pro MŠ a ZŠ 
v dnešní „Covid“ době 
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Vybavení pro pedagogy, třídy, děti a žáky 
Cloud prostředí a profesionální výukový obsah
Realizace Šablon a „Covid“ programu MŠMT  

pod záštitou



Úvodní slovo 

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

Zajišťujeme pro vás tu nejlepší podporu a projektové ceny od renomovaných výrobců 
a k tomu naše kvalitní služby v podobě záruky, implementace a servisu.

Mgr. Petra Pitelková
Manažerka DVPP ITveSkole.cz • ppitelkova@itveskole.cz

Dbáme na to, aby součástí všech řešení a balíčků byla podpora našich profesionální lektorů 
pro zajištění školení pedagogů a pro realizaci projektových aktivit.

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

Díky našim zkušenostem známe dokonale administrativu spojenou s realizací projektů. 
Můžeme vám být erudovanou podporou a pomáhat vám při realizaci vašich projektů.

 Poslední měsíce nás mnohému naučily. Ukázaly, že umíme být efektivní, že Vám umíme 
pomoci, a že existuje další prostor pro rozšiřování řešení a aktivit, se kterými za Vámi 
přicházíme. Výsledkem jsou naše řešení a balíčky pro podporu kvalitní výuky. Budeme rádi, 
když Vás naše nabídka osloví a budeme pro vaši školu spolehlivým partnerem.

15 let 
na trhu

Reference

1200 škol
tým 50 

pracovníků+ + =



Naše řešení

Obsah

S čím za vámi nyní přicházíme? 

Připravili jsme po vás řadu řešení a balíčků 
obsahující moderní výukové pomůcky, vybavení 
pro pedagogy a žáky, inspiraci do výuky, 
jednotné cloud prostředí a podporu při realizaci 
projektů.  

 Jak lze řešení a balíčky financovat?

Nejdostupnějším způsobem jsou šablonové 
projekty a „Covid“ program MŠMT na podporu 
distanční výuky. Nabízíme vám 10 let zkušeností 
a know-how s realizací projektů. Pomůžeme 
vám s efektivním nastavením a realizací vašeho 
projektu dle 3E tak, aby zbyly prostředky na 
vybavení pedagogů i žáků a na aktivity vedoucí 
ke zvyšování kvality výuky.

ICT řešení pro MŠ a ZŠ

Balíčky pro šablonu Využití ICT ve vzdělávání

COVID řešení

Namixujte si na míru

 Proč řešení a balíčky?

Zkušenosti ukazují, že je vhodné, aby součástí 
školních ICT byl vždy profesionální výukový 
obsah, kvalitní implementace, školení pro 
pedagogy a dlouhodobá podpora při využití 
v prezenční i distanční výuce.

Jak lze řešení a balíčky vykazovat 
v Šablonách II a III a „Covid“ 
programu MŠMT?

Součástí našich ICT řešení jsou odborníci 
z praxe, scénáře pro realizaci jednotlivých 
aktivit a pomoc  s vyplněním výstupů dle 
předepsaných vzorů MŠMT. Ušetříme vám tak 
čas, který můžete věnovat sobě, rodině, škole, 
pedagogům nebo dětem.
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

iSophi 
DIAGNOSTIKA + SMART

Tablet Lenovo M10 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9

Notebook Lenovo V14 
14", AMD 3050U, 

4/128 GB SSD, W10P

Displej Vestel 55TH652 
55", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1× pero

Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o.

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S a Setkání s rodiči s Boxed, s.r.o.

Cena komplexního řešení: 88.700 Kč

Komplexní řešení, které pomáhá 
pedagogům vyhodnotit silné a slabé 
stránky dětí a smysluplně rozvíjet jejich 
kompetence. 

 e Interaktivní panel 55" a sada výukových 
aplikací 

 e Notebook pro pedagoga a tablet pro práci s dětmi 

 e Nástroj pedagogické diagnostiky iSophi 
a sada výukových pomůcek 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Řešení interaktivní výuka 
& Pedagogická diagnostika 

55" 
4K 10,1"

14"
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

Více než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks Fraus 

Notebook Acer Extensa 
15,6", AMD R3, 

4/128 GB SSD, W10P

Displej Vestel 65TH752 
65", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1× pero

Řešení interaktivní třída 
& Multilicence Fraus 

Kvalitní interaktivní panel a k němu 
multilicence i-učebnic a pracovních 
sešitů Flexibooks od nakladatelství Fraus 
s možností instalace doma i ve škole 
na všechna zařízení žáků i pedagogů.

 e Interaktivní panel 65" a sada výukových 
aplikací 

 e Notebook pro pedagoga 15,6" s W10 Pro 

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Cena komplexního řešení: 88.700 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o. 

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S a Setkání s rodiči s Boxed, s.r.o. 

65" 
4K

15,6"

Acer classroom manager
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

Více než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks Fraus 

3× Displej Vestel 65TH752
65", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1× pero

Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, Vzájemná spolupráce a Setkání s rodiči

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S a Setkání s rodiči s Boxed, s.r.o.

Cena komplexního řešení: 149.990 Kč

Řešení pro obnovu a doplnění kvalitní interaktivní 
techniky do tříd obsahující multilicenci i-učebnic 
a pracovních sešitů Flexibooks od nakladatelství 
Fraus s možností instalace doma i ve škole na 
všechna zařízení žáků i pedagogů.

 e 3× Interaktivní panel 65" a sada výukových aplikací 

 e 3× Integrovaný Android a kabeláž 
pro připojení k PC

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Řešení interaktivita ve 3 třídách 
& Multilicence Fraus

65" 
4K3×

6
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

Displej BenQ ST650K 
65", wifi, dotek 20×, 4K

Školní FR PC s W10 Pro
Intel i5, 8/240 GB SSD, W10P

Ochranné sklo 
86", nerozbitné, 

křídou popisovatelné

Vertikální pojezd Oboustranná křídla

Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o.

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S, Využití ICT ve vzdělávání s Boxed, s.r.o.

Cena komplexního řešení: 109.990 Kč

Interaktivní tabule nejvyšší kvality a vysoké 
odolnosti představující špičkové all-in-one 
řešení vhodné do každé třídy.

 e Profesionální displej a dotyková kapacitní 
vrstva 

 e Integrované PC s W10 Pro a výukovými 
aplikacemi 

 e Ochranné sklo 86", oboustranná křídla, 
výškově stavitelný pojezd 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

All-in-one interaktivní 
řešení 3Board

65" 
4K 86"
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Doprava • instalace 
zaškolení

Vyplnění výstupů 
šablon

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

48

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

Projektor EPSON EB-536Wi  
3400 lm, 1× pero, HD 

Projekční 
magnetická tabule 

Montážní rameno 
na stěnu 

Cena komplexního řešení: 44.440 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, Doučování a Školní kluby

Financování ze Šablon III: Doučování, Školní kluby a Sdílení zkušeností pedagogů 

Kompletní sestava interaktivní tabule postavená 
na ověřeném LCD projektoru vhodná pro třídy, kde 
je třeba obnovit interaktivní techniku dosluhující 
po projektu EU peníze školám. 

 e Interaktivní projektor EPSON 

 e Projekční magnetická tabule 

 e Interaktivní pero a montážní rameno na stěnu 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Řešení interaktivní 
třída EPSON 

180 × 120 cm

Easy Interactive Software

COVID 
ready řešení

8
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

Projektor EPSON EB-685Wi  
3400 lm, 2× pero, HD 

Držák 3Box 
a ochranný obal 

Projekční podložka Školní FR PC 
s W10 Pro

Cena komplexního řešení: 61.990 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o. 

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S, Využití ICT ve vzdělávání s Boxed, s.r.o. 

Ideální mobilní pomůcka vhodná pro MŠ, ŠD, 
ZUŠ a SVČ se všestranným využitím ve výuce, 
při projektových dnech nebo setkáních s rodiči.

 e Špičkový interaktivní projektor EPSON 

 e Jedinečný stojan pro použití jako koberec, 
stůl nebo stěna 

 e Integrované PC s W10 Pro a výukovými 
aplikacemi 

 e Doprava, zaškolení, 
realizace šablon

Mobilní řešení 
3Box

3BOX 130 × 100 cm
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

E-knihy a pomůckyImplementace Office 365 
na míru potřeb školy 

Školní FR PC s W10 Pro
Intel i5, 8/240 GB SSD, W10P

Více než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks Fraus 

Displej Vestel 65TH752 
65", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1x pero

Cena komplexního řešení: 96.990 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o. 

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S a Setkání s rodiči s Boxed, s.r.o. 

Prostor pro spolupráci pedagogů, přípravu 
na prezenční i distanční výuku, umožňující vyzkoušet 
si nové aplikace a moderní pomůcky. Součástí 
multilicence Flexibooks a implementace Office 365.

 e Interaktivní panel 65" a sada výukových aplikací 

 e Počítač s výukovým obsahem a W10 Pro 

 e Webkamera a implementace cloud řešení Office 365 

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Sada moderních pomůcek a odborné literatury 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Řešení moderní sborovna 
& Multilicence Fraus & Cloud 

65" 
4K

10
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Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

3D tiskárna PRUSA MINI Ochranné sklo 
86", nerozbitné, 

křídou popisovatelné 

Školní FR PC s W10 Pro
Intel i5, 8/240 GB SSD, W10P

Displej BenQ ST650K 
65", wifi, dotek 20×, 4K

Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o., Školní kluby 

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o. a Školní kluby

Cena komplexního řešení: 99.990 Kč

Moderní pomůcky propojující přírodní vědy, 
technologie, schopnost konstruovat, počítat 
a logicky myslet dle konceptu STEAM. 

 e Profesionální displej 65" s kapacitním dotykovým 
povrchem a ochranným sklem 86" 

 e Integrované PC s W10 Pro a SW 
pro modelování 3D objektů 

 e 3D tiskárna Original PRUSA MINI 

 e Výuková stavebnice se senzory, aktory, řídící 
programovatelnou jednotkou 

 e Doprava, zaškolení, realizace šablon

Řešení polyfunkční 
učebna & 3D tisk

Stavebnice iTriangle

65" 
4K 86"
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

iSophi 
DIAGNOSTIKA + SMART 

Nabíjecí box9× Tablet Lenovo M10 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9

1× Notebook Lenovo V14 
14", AMD 3050U, 

4/128 GB SSD, W10P

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta b) 48 týdnů 

Cena komplexního řešení: 96.000 Kč

Komplexní řešení pro diagnostiku školní 
zralosti a rozvoj kompetencí dětí.

 e Notebook a 9 ks tabletů pro práci pedagogů 
s dětmi

 e Nástroj pedagogické diagnostiky iSophi 

 e Sada pomůcek SMART propojených s diagnostikou 
a tabletem 

 e Nabíjecí box pro tablety a sada 64 výukových 
scénářů 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 9+1 
& Pedagogická diagnostika 

14"
10,1"9×

12
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

64

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Nabíjecí box9× Tablet Lenovo M10 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9

1× Notebook Lenovo V14 
14", AMD 3050U, 

4/128 GB SSD, W10P

Displej Vestel 55TH652 
55", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1× pero

Cena komplexního řešení: 96.000 Kč
Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta b) 48 týdnů

Osvědčené řešení pro šablonu ICT ve vzdělávání 
vhodné pro MŠ a malotřídní ZŠ.

 e Notebook a 9 ks tabletů pro práci pedagogů 
s dětmi a žáky

 e Interaktivní panel 55" a sada výukových 
aplikací 

 e Nabíjecí box pro tablety a sada 64 výukových 
scénářů 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 9+1 
& Interaktivní výuka 

14"
10,1"9×

55" 
4K

M
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů 

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč

iSophi 
DIAGNOSTIKA + SMART

Nabíjecí box5× Tablet Lenovo M10 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9

5× Notebook Lenovo V14 
14", AMD 3050U, 

4/128 GB SSD, W10P

Notebooky pro pedagogy a tablety pro děti 
doplněné o komplexní nástroj na diagnostiku 
školní zralosti a rozvoj kompetencí dětí. 

 e 5 ks notebooků a 5 ks tabletů pro práci 
pedagogů s dětmi

 e Nástroj pedagogické diagnostiky iSophi 

 e Sada pomůcek SMART propojených s diagnostikou 
a tabletem 

 e Nabíjecí box pro tablety a sada 64 výukových 
scénářů 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 5+5 
& Pedagogická diagnostika

10,1"5×14"5×

14
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

64

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

1× Notebook Lenovo V14 
14", AMD 3050U, 

4/128 GB SSD, W10P

9× Tablet Lenovo M10 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9

Nabíjecí boxŠkolní FR PC 
s W10 Pro

Držák 3Box 
a ochranný obal 

Projektor EPSON 
EB-685Wi  

3400 lm, 2× pero, HD 

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč

Sestava těch nejlepších pomůcek 
pro přípravu na život ve 21. století. 

 e Notebook a 9 ks tabletů pro práci pedagogů 
s dětmi a žáky

 e Špičkový interaktivní projektor EPSON 

 e Jedinečný stojan pro použití jako koberec, stůl nebo 
stěna 

 e Integrované PC s W10 Pro a výukovými aplikacemi 

 e Nabíjecí box pro tablety a sada 64 výukových 
scénářů 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 9+1 
& 3Box

3BOX
14"

10,1"9×
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Acer classroom managerVíce než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks Fraus 

10× Notebook 2v1 Acer Spin B1 
11,6", Intel N4120, 
4/128 GB, W10P 

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů 

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč

Kvalitní odolné konvertibilní notebooky 
s možností využití v režimu tablet a stan. Součástí je 
multilicence i-učebnic a pracovních sešitů Flexibooks 
od nakladatelství Fraus s možností instalace doma 
i ve škole na všechna zařízení žáků i pedagogů. 

 e 10 ks konvertibilních notebooků 11,6" s W10 Pro 

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Sada 64 výukových scénářů 

 e SW pro řízení výuky Acer classroom manager 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 2v1 
& Multilicence Fraus 

10×
11,6"
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

64

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč
Financování ze Šablon II: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů

Acer classroom manager10× Notebook Acer Extensa 
15,6", AMD R3, 

4/128 GB SSD, W10P

Nabíjecí iZákladna

Kvalitní výkonné notebooky vhodné pro obnovu 
počítačových učeben s všestranným využitím 
napříč vyučovanými předměty. 

 e 10 ks výkonných notebooků 15,6" s W10 Pro 

 e Nabíjecí základna pro notebooky 
a sada 64 výukových scénářů 

 e SW pro řízení výuky Acer classroom manager 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček notebooky 
& iZákladna

15,6"10×
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč

Acer classroom managerNabíjecí iZákladna10× Notebook 2v1 Acer Spin B1 
11,6", Intel N4120, 
4/128 GB, W10P 

3× Stavebnice iTriangle

Kvalitní konvertibilní zařízení se zvýšenou odolností 
proti prolití a pádu na zem doplněná o výukové 
stavebnice propojující přírodní vědy a technologie, 
rozvíjející schopnost konstruovat, počítat a logicky 
myslet dle konceptu STEAM. 

 e 10 ks konvertibilních notebooků 11,6" s W10 Pro 

 e Nabíjecí základna pro notebooky a sada 64 
výukových scénářů 

 e SW pro řízení výuky Acer classroom manager 

 e 3 ks výukových stavebnic iTriangle

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe  

Balíček 2v1 
& STEAM

10×
11,6" 3×
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

64

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč

10× Notebook 2v1 Acer Spin B1 
11,6", Intel N4120, 
4/128 GB, W10P 

3D tiskárna PRUSA MINI Nabíjecí iZákladna Acer classroom manager

Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů 

Pro rozvoj dovedností potřebných v době 
Průmyslu 4.0, pro schopnost konstruovat a logicky 
myslet jsou konvertibilní zařízení doplněna o 3D 
tiskárnu PRUSA. 

 e 10 ks konvertibilních notebooků 11,6" s W10 Pro 
a SW pro modelování 3D objektů 

 e Nabíjecí základna pro notebooky a sada 
64 výukových scénářů 

 e SW pro řízení výuky Acer classroom manager 

 e 3D tiskárna Original PRUSA MINI 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček 2v1 
& 3D tisk

10×
11,6"
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Cena komplexního řešení: 128.000 Kč
Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta a) 64 týdnů 

Odnímatelný kryt 
s klávesnicí a touchpadem

10× Tablet 
Microsoft Surface Go 2 

10,5", Intel 4452Y, 4/64 GB, W10P

Prémiové řešení pro náročné. Surface Go 2 
představuje výkonné všestranné zařízení vytvořené 
pro vzdělávání a objevování. 

 e 10 ks tabletů Microsoft Surface Go 10,5" s W10 Pro 

 e Kompaktní kryt s klávesnicí 

 e Sada 64 výukových scénářů 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček Microsoft 
Surface Go 2 

10.5"

10×
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Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

COVID 
ready řešení

64

Vyplnění výstupů ICT 
šablony 

Odborník z praxe 
pro realizaci 
ICT šablony 

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony 

Montážní rameno 
na stěnu 

Projekční 
magnetická tabule 

Projektor EPSON EB-536Wi  
3400 lm, 1× pero, HD 

Nabíjecí box10× Tablet Samsung Galaxy A 
10,1", Cortex A53, 
2/32 GB, Android 9 

Cena komplexního řešení: 96.000 Kč
Financování ze Šablon III: 1x Využití ICT ve vzdělávání – varianta b) 48 týdnů

Výukové tablety doplněné o kompletní sestavu 
interaktivní tabule postavenou na ověřeném LCD 
projektoru.

 e 10 ks tabletů 10,1" Samsung s výukovými 
aplikacemi 

 e Interaktivní projektor EPSON 

 e Projekční magnetická tabule 

 e Interaktivní pero a montážní rameno na stěnu 

 e Doprava, zaškolení, odborník z praxe

Balíček tablety 
& interaktivní učebna EPSON 

180 × 120 cm
10,1"
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Řešení COVID I

Doprava • instalace 
zaškolení

Sada interaktivních 
výukových aplikací

64 48

64 výukových 
scénářů pro realizaci 

ICT šablony

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Vyplnění výstupů 
šablon

COVID 
ready řešení

Acer classroom manager Implementace Office 365 
na míru potřeb školy 

Více než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks Fraus

10× Notebook 2v1 Acer Spin B1 
11,6", Intel N4120, 
4/128 GB, W10P 

4× Notebook Acer Extensa 
15,6", AMD R3, 

4/128 GB SSD, W10P

Cena komplexního řešení: 219.900 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, Projektové dny a Setkání s rodiči dle 3S s Boxed, s.r.o.

Financování ze Šablon III: Využití ICT ve vzdělávání a Projektové dny dle 3S s Boxed, s.r.o.

Řešení pro každodenní výuku ve školách, kdy mají žáci 
k dispozici mobilní učebnu a pedagogové jsou vybaveni kvalitními 
notebooky a všichni mají neomezený přístup k profesionálnímu 
obsahu Flexibooks Fraus. Řešení myslí díky implementaci Office 
365 a Teams i na případnou distanční výuku. 

 e 4 ks výkonných notebooků 15,6" s W10 Pro 

 e 10 ks konvertibilních notebooků 11,6" s W10 Pro 

 e SW pro řízení výuky Acer classroom manager 

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Nabíjecí základna pro notebooky 
a sada 64 výukových scénářů 

 e Implementace Office 365 na míru potřeb školy

10×
11,6"

15,6"4×
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Řešení COVID II 

Doprava • instalace 
zaškolení

Odborník z praxe 
pro realizaci PD 

a setkání s rodiči

Sada interaktivních 
výukových aplikací

Vyplnění výstupů 
šablon

48 metodických 
scénářů pro PD 

a setkání s rodiči

COVID 
ready řešení

48

Acer 
classroom manager

Webkamera 
a implementace Office 365

na míru potřeb školy 

Více než 100 titulů 
multilicencí Flexibooks 

Fraus

15× Školní FR PC s W10 Pro
Intel i3, 4/128 GB SSD, 

W10P

2× Notebook Acer Extensa 
15,6", AMD R3, 

4/128 GB SSD, W10P

Displej Vestel 65TH752 
65", wifi, dotek 10×, 
Android, 4K, 1× pero

Cena komplexního řešení: 179.990 Kč
Financování ze Šablon II: DVPP s ITveSkole.cz, Projektové dny a Setkání s rodiči dle 3S s Boxed, s.r.o. 

Financování ze Šablon III: Projektové dny dle 3S a Setkání s rodiči s Boxed, s.r.o.

Řešení pro každodenní využití ICT ve výuce, kdy žáci 
mají k dispozici počítačovou učebnu, pedagogové 
jsou vybaveni kvalitními notebooky a všichni mají 
neomezený přístup k profesionálnímu obsahu 
Flexibooks Fraus. Řešení myslí díky implementaci 
Office 365 a Teams na efektivní distanční výuku.

 e 2 ks výkonných notebooků 15,6" s W10 Pro 

 e 1 ks 65" panel a počítač s výukovým obsahem 
a W10 Pro

 e 15 ks žákovské FR PC s W10 Pro 

 e Multilicence všech titulů Flexibooks Fraus 
pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ 

 e Implementace Office 365 na míru potřeb školy 

15,6"2× 15×65" 
4K
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Namixujte si 
kvalitní, výkonné, značkové, odolné modely

* Cena platí při nákupu 
s interaktivním displejem

Notebook 2v1 Acer Spin B1
Parametry:
• Dotykový displej 11,6" 
• Intel N4120, 4 GB RAM, 128 GB eMMC 
• Windows 10 Professional 
• Acer classroom manager
• Sada výukových aplikací 
• Záruka 24 měsíců

Notebook TravelMate
Parametry:
• Displej 14"
• Intel G6405U, 4 GB RAM, 128 GB SSD 
• Windows 10 Professional 
• Acer classroom manager
• Sada výukových aplikací 
• Záruka 

24 měsíců

3Panel – multifunkční 
mobilní stojan
Parametry:
• Pevná konstrukce s kvalitními kolečky 

pro převoz mezi třídami 
• Dva motory 

pro změnu výšky 
a jeden motor 
pro možnost rotace 
do polohy stolu 
ovládané dálkovým 
ovladačem 

• Možnost doplnění 
o PC, boční křídla 
nebo možnost pevné 
instalace ke stěně

Notebook Acer Extensa
Parametry:
• Displej 15,6"
• Intel i3 1005G1, 4 GB RAM, 

128 GB SSD 
• Windows 10 Professional 
• Acer classroom manager
• Sada výukových 

aplikací
• Záruka 

24 měsíců

Tablet Samsung Galaxy A
Parametry:
• Dotykový FH 10,1" displej 
• 2 GB RAM, 32 GB úložiště 
• Android 9 
• Sada výukových aplikací
• Záruka 24 měsíců

Nabíjecí iZákladna nebo 
Nabíjecí box
Parametry:
• Hromadné nabíjení 10 tabletů 

nebo 10 notebooků 
• Pořadač pro bezpečné uložení 
• Ochrana proti přepětí a přehřátí 
• Možnost doplnění o kolečka 

pro přesun mezi třídami

Cena včetně DPH: 
9.990 Kč

Cena včetně DPH: 
10.990 Kč

Cena včetně DPH: 
29.990 Kč*

Cena včetně DPH: 
11.790 Kč

Cena včetně DPH: 
5.390 Kč

Cena včetně DPH: 
9.990 Kč24



Balíček multilicencí 
Flexibooks pro 1. stupeň 

Licence 45 titulů elektronických 
učebnic a pracovních sešitů Flexibooks 
nakladatelství Fraus dostupné pro všechny 
učitele a žáky dané školy, a to jak pro 
školní, tak i domácí užití. Doba platnosti 
těchto multilicencí začíná od okamžiku 
předání škole a trvá do 30.9.2023. 

Implementace Office 365 
•  Analýza výchozího stavu a návrh 

nastavení 
• Založení účtů a skupin 
• Import účtů z lokální AD nebo z IS typu 

Bakaláři
• Nastavení Teams a pravidel pro jednotlivé 

třídy
• Školení pro správce – online 
• Školení pro pedagogy – online 
• Následné konzultace a dodatečné 

nastavení 2h 

Odborník z praxe pro 
Projektový den a pro Setkání 
s rodiči a ICT šablonu dle 3S 
Podpora školám při realizaci aktivit 
v souladu s pravidly 3S. Součástí je zajištění 
odborníka pro společné naplánování, 
přípravu a podporu při realizaci aktivit. 
Součástí předání metodických materiálů 
a následná reflexe a vykázání aktivit dle 
formulářů MŠMT pro Šablony II a III. 

Balíček multilicencí 
Flexibooks pro 2. stupeň 

Licence 105 titulů elektronických 
učebnic a pracovních sešitů Flexibooks 
nakladatelství Fraus dostupné pro všechny 
učitele a žáky dané školy, a to jak pro 
školní, tak i domácí užití. Doba platnosti 
těchto multilicencí začíná od okamžiku 
předání škole a trvá do 30.9.2023.

Doprava, montáž, zaškolení 
• Doprava po celé ČR 
• Rozbalení a zapojení ve třídě a montáž na 

stěnu u ICT řešení s displeji a projektory 
• Prvotní zapnutí, přihlášení a připojení do 

sítě 
• Ukázky nastavení a základního ovládání 

48 metodických scénářů 
pro PD a setkání s rodiči 
nebo 64 výukových scénářů 
pro šablonu využití ICT ve 
vzdělávání 
Scénáře s tipy a inspirací pro realizaci 
a vykázání MŠMT šablon Projektové dny 
a Setkání s rodiči nebo šablony Využití ICT 
ve vzdělávání. Součástí je popis aktivit, 
využitých metod, pomůcek a dalších zdrojů 
pro inspiraci.

6448

V ceně některých 
řešení a balíčků

V ceně některých řešení
V ceně všech 

řešení a balíčků

V ceně některých 
řešení a balíčků

V ceně všech 
řešení a balíčků

V ceně všech 
řešení nebo balíčků 25



Profesionální přístup BOXED, s.r.o.

Zajistíme odbornou instalaci ve vašich třídách a sborovnách

Zajistíme pro vás integraci profesionálních řešení

 e Nastavení jednotného on-line dostupného výukového prostředí

 e Nastavení kombinovaného (hybridního) režimu prezenční i vzdálené výuky včetně 
instalace vhodné webkamery

 e Proškolení pedagogů v oblasti využití ICT a on-line dostupného prostředí

 e Podpora sdílení výukových materiálů a vzájemné interakce žáků a pedagogů

 e Zajištění on-line komunikace a spolupráce v rámci pedagogického sboru

 e Příprava realizace třídních schůzek a konzultací on-line formou

S námi se distančního vzdělávání nemusíte obávat

COVID 
ready řešení

26



Kontaktujte nás pro vytvoření individuální nabídky

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 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 možnost uspořádat setkávání nebo projektové dny na atraktivním místě včetně doprovodného programu.

Martina Burleová
Koordinátorka realizací
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.

Ing. Gabriela Hošková
Koordinátorka projektových dnů a setkání s rodiči 
ghoskova@itveskole.cz, 775 335 120

Pomáhám školám najít optimální efektivní kombinaci podpory při realizaci projektových aktivit, jejich přípravu, realizaci a vykázání dle 
pravidla 3S s časovými a odbornými možnostmi našich lektorů.

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.
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Boxed, s.r.o. 
Velflíkova 4, Praha 6 

IČ: 27243842

800 880 990VOLEJTE
ZDARMA

skoly@boxed.cz@

Obrázky jednotlivých produktů se mohou lišit dle konkrétní nabídky. Změna cen a technických parametrů vyhrazena.

 Řešení a balíčky máme skladem.

 Náš kvalitní tým je připraven vám pomoci.

 Společně vše zvládneme. 


