Pomůžeme vám s EU dotací

Šablony III pro MŠ a ZŠ
Od 1. 9. 2020 můžete mít 200 000 Kč* + ∑dětí & žáků × 1 500 Kč
*400 000 Kč pro ZŠ + MŠ
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Zajistíme
pro vás vybavení
Notebooky a tablety

Přijedeme k vám
s aktivitami
Jedinečná
spolupráce

Atraktivní projektové dny

Interaktivní techniku

Zázemí pro školní kluby

Výukové stavebnice
a 3D tisk

Odborníci z praxe pro
setkání s rodiči

Postaráme
se o vás

3

100% garance získání dotace
0 Kč spoluúčast z rozpočtu školy
Kompletní zajištění administrativy projektu

Teď je ta správná doba začít.
ITveSkole.cz, o.p.s. a partneři jsou zde pro vás.
pod záštitou

Balíček1 5 + 5 školní zralost
5 ks tabletů 10“ + 5 ks notebooků 14“ Acer
TravelMate P2 s W10P

Vyberme a zrealizujme
společně ty nejlepší šablony

Diagnostika školní zralosti iSophi a set
didaktických pomůcek

Balíček2 Projektový den
Sada výukových kartiček a didaktických
pomůcek
Realizace 4h programu ve škole dle témat:
polytechnika, EVVO, kreativita a logické
myšlení

10"
14"

65"
90°

Balíček 10 + interaktivní panel
1

10 ks tabletů 10“ + 3Panel 65“ + multifunkční
mobilní stojan

Projekt
ov
den ý
ve výu
ce

Sada výukových aplikací na rozvoj KK dětí
a žáků

5 256 K
č

Balíček1 10 + 3D tisk
10 ks dotykových konvertibilních notebooků
11,6“ Acer Spin B118 s W10P

128 000 K
č

Sada interaktivních učebnic a interaktivních
sešitů Nakladatelství Fraus

22
11

Jedinečná
spolupráce

3D tiskárna Original Prusa i3 + SW pro
modelování 3D objektů

ávání Další
Setk práce šab možné
lony
olu
a sp rodiči
s

10 ks dotykových konvertibilních notebooků
11,6“ Acer Spin B118 s W10P

Realizace 1 schůzky ve škole + metodiky pro
15 lekcí dle témat: logika, badatelství, ICT

Klu
bp

Balíček2 Setkání s rodiči
2 ks notebooků 14“ Acer TravelMate P2
s W10P + set materiálů pro komunikaci
a spolupráci

868 Kč
226
Kč
64

Využití ICT ve vzd
ěláv
án
í

1

Výuková stavebnice iTriangle EDU pro 6 žáků

ky
žá
ro

11,6"

Balíček 10 + Flexibooks

Balíček2 Kluby

Realizace 3h setkání ve škole s rodiči dle
témat: metody výuky, motivace k učení,
rozvoj talentů a KK

Další možné šablony:
personální podpora (školní asistent, školní
psycholog, sociální pedagog, chůva,
kariérový poradce)

Balíček1 10 + digitální kompetence
10 ks notebooků 14“ Acer TravelMate P2
s W10P

rozvoj pedagogů (sdílení zkušeností s kolegy,
zahraniční stáže, tandemová výuka)

14"

extrakurikulární rozvoj (doučování)

SW pro řízení výuky a aplikace pro rozvoj
žáků i pedagogů dle DigCompEdu
1)

 ceně každého balíčku je: 64 výukových scénářů,
V
nabíjecí box, doprava, instalace, zaškolení a realizace
ukázkové hodiny s odborníkem.
Podrobný popis Balíčků vám rádi zašleme.

S Balíčky ITveSkole.cz přizpůsobenými na míru Šablonám III získáte víc.
www.itveskole.cz

800 550 660

@ skoly@itveskole.cz

2)

 ceně každého balíčku je: společná příprava,
V
doprava lektora a realizace aktivity ve škole, reflexe
a vykázání MŠMT.
Podrobný popis Balíčků vám rádi zašleme.

Postaráme se o vás po celou dobu projektu

ITveSkole.cz a partneři
Jedinečná spolupráce
ITveSkole.cz, o.p.s.

5000 Kč + DPH
za kompletní
administraci
projektu

Výběr
šablon

Podání
žádosti

Společně zkonzultujeme
Najdeme s vámi optimální
kombinaci šablon.

Podáme včas
Kompletně připravíme
projektovou žádost.

Administrace

Zakončení
projektu

Zpracujeme ZoR
Při realizaci balíčků vše
zdokumentujeme a vykážeme
MŠMT.

Vykážeme výstupy
Zkontrolujeme a zpracujeme
ZZoR a pomůžeme
s archivací.

Naší prioritou je vaše spokojenost a dlouhodobá spolupráce
Reference.ITveSkole.cz: Od roku 2010 jsme pomohli s realizací 1800 „šablonových“ projektů
Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka, Základní škola, Most, Svážná 2342
Kvalitní spolupráce s ITveSkole.cz nám dopomáhá získat peníze z fondů EU, s firmou spolupracujeme již na třetím
projektu, oceňujeme přístup, zpracování projektové žádosti, časovou flexibilitu a ochotu při řešení případných
nejasností a problémů. V rámci projektů probíhají školení pedagogických pracovníků pod vedením zkušených lektorů.
Vždy máme od učitelů kladné ohlasy. Oceňuji technickou podporu při řešení nestandardních situací.

ITveSkole.cz, o.p.s., Veflíkova 4, Praha 6, IČO: 01942867
Kontaktujte nás a začněme spolupráci ještě dnes.

800 550 660

@ skoly@itveskole.cz

