Podporujeme
návrat žáků
do školy

Zhodnoťme to dobré,
co jsme se za poslední rok naučili
Používejme ve třídách notebooky pořízené z mimořádných
prostředků na ICT
Propojme tablety a notebooky s interaktivní technikou ve třídách
Realizujme doučování, projektovou výuku a kluby
pro žáky ohrožené neúspěchem

Společně usnadněme návrat žáků a dorovnejme rozdíly

Nabíjecí iZákladna
pro NOTEBOOKY

+ BONUS

Používejme ve výuce zařízení, která byla
žákům zapůjčena:

Připravme třídy na výuku v „postcovid“ době:
4K interaktivní displej 165 cm

Bezpečné uložení a zamčení notebooků

Pero + ovládání až 10 dotyky současně

Bezpečné nabíjení s ochranou proti přehřátí

Integrované PC s OS Android

Snadná manipulace a využitelnost v rámci výuky

Konektivita HDMI, Wi-Fi, bezdrátový přenos obrazu

BONUS: Madla a kovová aretovatelná kolečka
pro snadný převoz

BONUS: Full HD kamera a mikrofon pro „hybridní výuku“

Pokračujme s využíváním toho, co jsme se za
„covidu“ naučili:

Pokračujme s využíváním toho, co jsme
se za „covidu“ naučili:

On-line výukové aplikace

Práce žáků s notebooky 1:1

Výuková videa

Výukové aplikace, videa, zdroje na internetu

Microsoft Teams nebo Google classroom

Classroom management a interaktivní formuláře
MOŽNOST: Notebooky jsou připraveny
pro opětovné zapůjčení

V ceně řešení:
Ochrana proti přepětí a přehřátí

iZákladna 15

Zámek s klíči pro zabezpečení

11.990 Kč

Doprava po celé ČR
Záruka 24 měsíců + technická
podpora 48 měsíců

MOŽNOST: Propojovat žáky nebo odborníka z praxe
vzdáleně

+ BONUS +

V ceně řešení:

iZákladna 20

19.990 Kč

včetně DPH

včetně DPH

Madla

Kolečka

Doprava

Doprava a instalace ve třídě

Rozměry (Š×H×V): 600 × 450 × 368 mm; Síťové napětí: Přívodní napětí – 220 V – 240 V / 50 Hz;
napájecí kabel; Napětí na rozvodných panelech – 19 V / 50 Hz; Maximální rozměr zařízení (Š×H×V):
291 × 211 × 23,4 mm; podvozek s otočnými brzděnými koly s nešpinící pryžovou obručí.

iZákladna 20

Rozměry (Š×H×V): 600 × 450 × 635 mm; Síťové napětí: Přívodní napětí – 220 V – 240 V / 50 Hz;
napájecí kabel; Napětí na rozvodných panelech – 19V / 50Hz; Maximální rozměr zařízení (Š×H×V):
560 × 350 × 23,4 mm; podvozek s otočnými brzděnými koly s nešpinící pryžovou obručí.
Přenosný box pro hromadné nabíjení a uložení 10“ tabletů s OS Android nebo iOS.

39.990 Kč

Držák na stěnu

+ BONUS

včetně DPH
a dopravy

Sada výukových aplikací a materiálů
Zaškolení pedagogů
Záruka 24 měsíců + technická podpora 48 měsíců

Parametry:
iZákladna 15

Nabíjecí Box 10

+ BONUS

Interaktivní učebna
Vestel 65"

Kamera

Mikrofon

Instalace

Parametry:
Dotykový LED panel Vestel IFD65TH752 (65“)

Nyní je ideální doba
na přípravu tříd
pro návrat žáků

Rozlišení 4K UHD 3840 × 2160, 10 dotyků současně, integrované PC s OS Android,
4 mm ochranné tvrzené sklo, rozhraní 3× HDMI2.0, 2× USB2.0, USB2.0, Ethernet (RJ45),
ozvučení 2× 8 W, záruka 24 měsíců.

Webová kamera Trust Tyro
Rozlišení Full HD (1920 × 1080), širokoúhlá kamera, prémiová kvalita zvuku, automatické ostření,
automatické vyvážení bílé, rozhraní USB 2.0, integrovaný mikrofon. Kompatibilní se softwarem
Skype i dalšími softwary pro videohovory jako jsou Zoom, Teams apod.

Využijme
Šablony III
pro zvládnutí
návratu žáků
Administrace podání + ZoR:

6.050,- Kč včetně DPH

V rámci Šablon III rozděluje MŠMT mezi ZŠ a MŠ 3 mld Kč.

Šablony III jsou poslední možností, jak pro školy získat prostředky z OP VVV.
Proč se má do projektu zapojit i vaše škola?

Umíme pro vás ve spolupráci s ITveSkole.cz zajistit:

1. Dostupné prostředky pro školu, pedagogy
i pro podporu ohrožených žáků
2. 0% spoluúčast, 0 měsíců udržitelnost,
prostředky předem
3. Možnost spojit realizaci projektu
s přípravou na revizi RVP

1. Kompletní administrativu projektu – individuální přístup,
kvalitu a profesionalitu
2. Metodickou podporu při realizaci aktivit – ICT, projektové
dny, setkání s rodiči, kluby
3. Informační servis a podpora při využití dalších dotačních
příležitostí

Kontaktujte nás, sjednejte si s námi Teams schůzku.
Boxed, s.r.o., Velflíkova 4, Praha 6, IČ: 27243842

VOLEJTE
ZDARMA

800 880 990

Rádi vám pomůžeme.
@ skoly@boxed.cz

