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Vážení přátelé,

v posledních dvou letech jsme si pravděpodobně všichni zvykli, že změna je setrvalý stav, že v médiích 
převládají negativní zprávy nad pozitivními a že je nutné si zachovat nadhled a pozitivní mysl. Já 
osobně jsem si rád zvykl na to, že je dobré spolehnout se na partnerství svých nejbližších a stavět na 
dlouhodobé spolupráci. V našem týmu Boxed, s.r.o. jsme v minulém školním roce uzavřeli důležité 
partnerství v oblasti interaktivních panelů s výrobcem Samsung, v rámci digitálních učebních pomůcek 
a prevence digitální propasti v NPO uspěli s inovací našich nabíjecích základen LIGHT a MAX, své 
místo si našla i naše řešení pro robotiku iTriangle CarKit a StarterKit.

Těší nás, že jsme posunuli náš projekt Otevřeného mlýna v Kačici do další fáze. Vybudovali novou 
"ostrovní" venkovní učebnu, v náhonu vodní přečerpávací systém a vytvořili "udržitelnou zahrádku".

Po dobu letních prázdnin jsme zde realizovali 18 týdenních turnusů pro děti 7-15 let, z toho 3 turnusy 
pro děti z Ukrajiny. V novém školním roce plánujeme ve mlýně otevření kreativní dílny a sálu pro děti, 
pedagogy i veřejnost.

Co nás v roce 2022/2023 čeká?

Budeme rádi, když se podaří přispět k tomu, že revize RVP v "digitální oblasti" bude více spojována 
s rozvojem kreativity žáků a jejich měkkých dovedností. Rádi budeme Vašim partnerem při úpravách 
odborných i kmenových učeben pro novou informatiku, při splnění standardu konektivity školy, 
i při obnově interaktivní techniky ve třídách. Jsme připraveni pomoci i nad tématy souvisejícími 
s hospodařením se zdroji energie a v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Do nového školního roku vstupujeme s odhodláním, plni nápadů a inovací.
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Otevíráme aktuální témata, klademe otázky 
a nabízíme řešení pro školní rok 2022/2023

ODPOVĚĎ: Využití finančních prostředků IROP, 
Šablon, ale i výzev NPO jiných rezortů.

BOXED ŘEŠENÍ – budujeme:

a. Moderní venkovní učebny
b. "Ostrovní" systémy využívající obnovitelné zdroje energie
c. Metodické materiály, PD a DVPP v oblasti trvale 

udržitelného rozvoje a využití dat z obnovitelných zdrojů ve 
výuce

ODPOVĚĎ: Využití finančních prostředků IROP.

BOXED ŘEŠENÍ – zajistíme:

a. Analýza stavu a návrh řešení
b. Koordinace úprav na straně poskytovatele připojení 

k internetu
c. Úpravy na straně vnitřní konektivity školy (LAN a WLAN) 

pro splnění povinných parametrů

a. DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ
b. ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
c. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
d. DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Jak uzpůsobit odbornou učebnu pro výuku nové informatiky pro žáky 4. až 9. tříd, 
tedy s výškou od 130-180 cm a připravit prostředí třídy pro výuku v oblastech:

Jak se vyrovnat s nárůstem cen energií, ale i stále trvající pandemií covid-19?

Jak zajistit naplnění Standardu konektivity škol v 21. století dle MŠMT?

ODPOVĚĎ: Využití finančních prostředků NPO, 
Šablon a především IROP.

BOXED ŘEŠENÍ – vyrábíme:

Multifunkční i MakerSpace stoly a výškově stavitelné židle.

STAVEBNICE 
A ROBOT
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„

Model
55" LED Samsung 
WM55R-W - Flip2

65" LED Samsung 
WM65R-W - Flip2

75" LED Samsung 
WM75A-W - Flip3

85" LED Samsung 
WM85B - Flip Pro

Viditelná úhlopříčka 139,7 cm 165,1 cm 190,5 cm 215,9 cm

Rozlišení 4K - 3840 × 2160 px 4K - 3840 × 2160 px 4K - 3840 × 2160 px 4K - 3840 × 2160 px

Počet doteků / per InGlass™ multi-touch 20 / 2 InGlass™ multi-touch 20 / 2 InGlass™ multi-touch 20 / 2 InGlass™ multi-touch 20 / 2

Jas / Kontrast 350 cd/m2 / 4000:1 350 cd/m2 / 4000:1 350 cd/m2 / 4000:1 350 cd/m2 / 4000:1

Odezva / pozorovací úhel 8 ms / 178“ 8 ms / 178“ 6 ms / 178“ 6 ms / 178“

Cena* od 66.000 Kč* od 73.500 Kč* od 84.990 Kč* od 142.000 Kč
*  Cena včetně dopravy a montáže, možno složit z neinvestičních celků

Snadné sdílení a připojení

• Připojení: HDMI, USB, DP, OPS
• Bezdrátové sdílení obrazovky včetně 

dotykového ovládání
• Snadné sdílení obrazu na žákovské zařízení

Zvýšená bezpečnost

• Antimikrobiální nátěr
• Ochrana proti rozbití
• Záruka 36 měsíců s možností prodloužení 

na 5 let

Špičkové technologie

• 4K UHD obraz, vysoký jas a dokonalé barvy
• Perfektní funkčnost a bleskurychlá dotyková 

odezva
• Vestavěná čtečka dokumentů Office a PDF 

+ Webový prohlížeč

Intuitivní ovládání

• 20 dotyků současně + 2 pera
• Výukové šablony + úpravy obrázků a textů
• Přehledné menu v češtině

“Představte si novou éru vzdělávání

Samsung Flip pomáhá přeměnit běžné třídy v místo, kde je radost učit a poskytuje pedagogům 
zdroje potřebné pro efektivní a moderní výuku. Díky konektivitě a intuitivním interaktivním funkcím 
a výukovým aplikacím vytváří Samsung Flip poutavé vzdělávací prostředí.

Interaktivní panely Samsung Flip
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Multifunkční mobilní stojan

• Pevná konstrukce s kvalitními kolečky pro převoz
• Dva motory pro nastavení výšky obrazovky od 50 – 120 cm
• Motor umožňující rotaci ze svislé 0 ° do vodorovné polohy 90 °
• Skrytá kabeláž, dálkový ovladač
• Integrovaný PC (i3, 4 GB RAM, 128 GB SSD) s W11 Pro
• Při kombinaci s 75“ displejem možnost osazení křídly 2× 90 × 100 cm

Patentovaná technologie

• Výškově stavitelný systém s pružinovým systémem 
a důmyslnou konstrukcí, kdy k posunu obrazovky stačí jen dva 
prsty

• Maximální nosnost interaktivního řešení až 160 kg
• BalanceBox je možné doplnit o keramická křídla:
• Velikost křídel pro 75“ displej 2× 90 × 100 cm
• Velikost křídel pro 85“ displej 2× 100 × 110 cm

Komfortní řešení

• Inovativní výškově stavitelný systém, kdy pohyb obrazovky nahoru 
a dolů zajistí tichý a rychlý posuv se dvěma lineárními motory

• Maximální nosnost interaktivního řešení až 120 kg
• BalanceBox je možné doplnit o keramická křídla:
• Velikost křídel pro 75“ displej 2× 90 × 100 cm
• Velikost křídel pro 85“ displej 2× 100 × 110 cm

Profesionální výukový obsah

• Výukový obsah pro 1. nebo 2. stupeň pro všechna interaktivní 
řešení ve škole a k tomu interaktivní učebnice a pracovní sešity 
pro žáky a učitele do školy i pro domácí přípravu.

• Kombinace interaktivního panelu Samsung Flip a Školní 
licence Flexibooks zpřístupňuje nákupy za neinvestiční 
prostředky NPO, Šablon nebo ONIV.

Školní licence Flexibooks na 2 roky

Pevná instalace BoxedBox

Pevná instalace BalanceBox

Mobilní instalace 3Panel
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„

Model Acer TM Spin B3 Acer TM P2 Acer TM Spin P4 Microsoft Surface Laptop GO

Úhlopříčka Dotykový 11,6" 15,6" Dotykový 14" Dotykový 12,4"

OS W11 Pro CZ W11 Pro CZ W11 Pro CZ W11 Pro CZ

CPU Intel® Pentium® N5030 Intel® Core™ i5-10210U Intel® Core™ i3-1125G7 Intel® Core™ i5-1035G1

Paměť a úložiště 4 GB / 128 GB SSD 8 GB / 256 GB SSD 8 GB / 256 GB SSD 8 GB / 128 GB SSD

Kamera HD kamera + přední kamera 
5MP Auto-Focus HD kamera HD kamera HD kamera

Výdrž baterie až 12 hodin až 11,5 hodin až 13 hodin až 13 hodin

Pero Pero Wacom AES 1.0 Ne Pero Wacom AES 1.0 Volitelně

Cena 13.490 Kč 15.550 Kč 20.990 Kč 15.890 Kč

Příslušenství a záruka

• Nabíjecí základny a „MAKER SPACE“ stoly
• Dokovací stanice USB-C pro pedagogy
• Možnost prodloužení záruky na 5 let

Acer Classroom Manager 
(ACM)

• Bezplatně pro zařízení Acer
• Dohled nad žákovskými zařízeními
• Snadná spolupráce a interakce

Windows 11 Professional

• Rychlejší a bezpečnější uživatelské prostředí
• Integrovaná platforma Teams
• Vylepšené dotykové rozhraní

Výkon a kvalita

• Výkonné procesory
• Operační paměť 8 GB
• Kvalitní odolné provedení

“Kvalita, výkon a všestranné využití

Notebooky a konvertibilní zařízení 2v1 renomovaných výrobců určené pro výuku, rozvoj kreativity 
a spolupráci

Notebooky od výrobců Acer 
a Microsoft
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Hromadné nabíjení notebooků s možností 
sekvenčního spínání

• 15 samostatných pozic pro zařízení s rozměrem až 14“
• Pořadač pro uložení
• Ochrana proti přepětí
• Možnost uzamčení
• Kolečka a madla pro snadný převoz
• Volitelně sekvenční spínání
• Rozměry: 60 × 45 × 36,8 cm

Hromadné nabíjení notebooků s možností 
sekvenčního spínání

• 20 samostatných pozic pro zařízení s rozměrem až 15,6“
• Pořadač pro uložení
• Hromadné nabíjení z originálních adaptérů
• Ochrana proti přepětí
• Možnost uzamčení
• Kolečka a madla pro snadný převoz
• Volitelně aktivní ventilace a sekvenčního spínání
• Rozměry: 60 × 45 × 63,5 cm

Jedinečné řešení pro realizaci výuky dle revize 
RVP ZV v každé třídě

• Propojuje prostor pro uložení a nabíjení stavebnic a notebooků 
s místem pro 3D tiskárnu a pracovním prostorem „MAKER SPACE“.

• Pořadač pro uložení tabletů nebo notebooků
• 13 samostatných pozic pro zařízení s rozměrem až 14"
• Pořadač pro uložení až 16 sad stavebnic a robotů
• Hromadné nabíjení notebooků a robotů
• Prostor pro 3D tiskárnu

Maximální přizpůsobení a široké možnosti 
rozšíření

• Kompaktní osobní počítač ideální na katedru pedagoga 
vhodný k umístění za monitor díky držáku VESA.

• Procesor Intel Core i5-11400T, operační paměť 8GB DDR4, 
pevný disk 256GB SSD M.2 PCIe, grafická karta Intel UHD 
Graphics, GLAN, WiFi ax, Bluetooth 5.0, USB klávesnice 
a myš, operační systém Windows 11 Pro.

Veriton VN4680GT

iZákladna MAX

iZákladna 20

iZákladna 15

• Možnost napájení 230 V i 12 V, ochrana proti přepětí
• Možnost uzamčení
• Kvalitní kolečka pro snadný převoz mezi třídami
• Rozměry pracovní plochy „MAKER SPACE“: 150 × 65 cm
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„

Model Samsung GalaxyTab A8 Apple iPad 2021 WiFi Microsoft Surface GO 3 Acer Enduro T3

Úhlopříčka 10,5" 10,2" 10,5" 10,1"

OS Android 11 iPadOS 15 W11 Pro CZ Android 11

CPU UniSOC T618 2GHz Apple A13 Bionic Intel® Core™ i3-10100Y MTK MT8385A

Paměť/ úložiště 3 GB / 32 GB 3 GB / 64 GB 8 GB / 128 GB 4 GB / 64 GB

Kamera 8 Mpx + 5 Mpx 12 Mpx + 8 Mpx 8 Mpx + 5 Mpx 8 Mpx + 5 Mpx

Baterie 7040 mAh, 
výdrž až 12 hodin

8557 mAh, 
výdrž až 10 hodin

8000 mAh, 
výdrž až 11 hodin 6000 mAh

Konektivita WiFi, BT, USB-C WiFi, BT, Lightning WiFi, BT, USB-C WiFi, BT, USB-C

Cena 5.490 Kč Od 9.990 Kč Od 12.990 Kč 7.990 Kč

Příslušenství

• Ochranné obaly
• Stylus a klávesnice pro pohodlné psaní
• Nabíjecí boxy a základny

Mobilita a výdrž

• Výdrž baterie až 16 hodin
• Váha od 500 g
• Vhodné pro výuku venku

OS a Aplikace

• Android, iOS, Chrome nebo Windows dle 
volby školy

• Dostupnost vzdělávacího obsahu 
a výukových aplikací

• Hromadné nákupy licencí a snadná správa

Efektivita

• Rychlý start
• Intuitivní ovládání dotykem
• Pro děti a žáky zcela přirozená pomůcka

“Tablety ve školství: Otázka již není proč, ale který

Dopřejte si vysokou míru mobility, rychlý start a zpřístupnění velkého množství výukových aplikací

Tablety od výrobců Acer, Apple, 
Samsung a Microsoft
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Uložení a hromadné nabíjení tabletů

• Bezpečné nabíjení tabletů s OS Android nebo iOS
• Pořadač pro uložení až 10 tabletů
• Hromadné nabíjení
• Snadná manipulace mezi třídami
• Box s víkem s možností stohovat
• Napájecí kabely, výstup při nabíjení: 5 V, 2,4 A
• Nastavení teploty a její automatické udržení
• Rozměry: 31,2 × 43 × 30 cm

Jedinečné řešení pro realizaci výuky dle 
revize RVP ZV v každé třídě

• Propojuje prostor pro uložení a nabíjení stavebnic 
a tabletů s místem pro 3D tiskárnu a pracovním 
prostorem „MAKER SPACE“.

Praktická výuka základů programování

• Pomůcka pro rozvoj logického a informatického myšlení, prostorové 
představivosti, plánování a předmatematických dovedností v atraktivním 
pro děti zajímavém vzhledu. Jednoduchými tlačítky mohou děti včelku 
naprogramovat až na 40 kroků.

• Sada 6 ks robota Bee-Bot, dobíjecí dokovací stanice a aplikace 
RoboMapa pro tvorbu, projekci a tisk map s trasami a obrázky pro 
pohyb robotů sledující čáru s tematickým zaměřením na čtenářskou, 
matematickou a informatickou gramotnost/ pregramotnost.

Školní sada BeeBots & RoboMapa

iStůl

iZákladna Light

Nabíjecí box

Variabilní stůl využitelný ze čtyř stran

• Pevná kovová konstrukce a buková pracovní deska
• Motorizovaný výškově nastavitelný rám stolu od 60 do 110 cm
• Odpojitelná 3× zásuvka 230 V s žákovskou pojistkou, 2× USB zásuvka 5 V
• Zásuvkový kontejner pro umístění stavebnic
• Pozice pro nabíjení 10 tabletů
• Mobilní, kvalitní aretovatelná kolečka
• Rozměry: 160 × 65 × 3 cm

• Pořadač pro uložení tabletů
• 13 samostatných pozic pro zařízení s rozměrem až 13"
• Pořadač pro uložení až 8 sad stavebnic a robotů
• Hromadné nabíjení tabletů a robotů
• Prostor pro 3D tiskárnu
• Možnost napájení 230 V i 12 V, ochrana proti přepětí
• Možnost uzamčení
• Kvalitní kolečka pro snadný převoz mezi třídami
• Rozměry pracovní plochy „MAKER SPACE“: 120 × 65 cm

9



Model
Školní sada CarKit
pro 6 skupinek žáků

Školní sada StarterKit
pro 6 skupinek žáků

Školní sada GIGO
pro 6 skupinek žáků

Popis 6× sada typu „ozobot“ kompatibilní 
s LEGO

6× rozšiřující sada se senzory 
a aktory kompatibilní s LEGO

Rozšiřující sada konstrukčních dílů 
pro rozvoj dovedností dle STEAM

Moduly a obsah balení Obsahuje 6 setů programovatelného 
autíčka s centrální jednotkou, 
podvozkem, sledovačem čáry a barev, 
inteligentní nabíječku a metodické 
a pracovní listy. Kompatibilní s LEGO, 
Starter Kit a GIGO. Součásti je doprava 
a zaškolení.

Konstruování bez drátů pomocí modulů 
spojovaných magneticky. Kombinování 
modulů umožňuje sestavovat 
roboty, rozvíjet kódování, kreativitu 
a logické myšlení. Obsahuje 6 setů 
programovatelných modulů, inteligentní 
nabíječku a metodické a pracovní listy.

Snadno propojitelný systém 
stavebnicových konstrukčních dílků 
umožňuje dětem vytvářet jednoduché 
funkční modely pro jejich experimenty. 
Sestavení modelů ze stavebnice je 
rychlé a metodicky přínosné. Obsahuje 
metodické a pracovní listy. Kompatibilní 
s LEGO, CarKit a StarterKit.

Programování Grafické programovací rozhraní 
založené na Scratch 3.0

Grafické programovací rozhraní 
založené na Scratch 3.0

Volitelně se sadou CarKit 
nebo Starter Kit

Cena 16.990 Kč 29.990 Kč 9.990 Kč

Implementace ve škole

• Umístění a zprovoznění ve vybrané třídě
• Nabíjení a „MAKER SPACE“ stoly
• Propojení s interaktivitou a s koncovými 

zařízeními

Metodiky a „nápadníky“

• Inspirace na itveskole.cz/robotika
• Metodiky CarKit a StarterKit
• Nápadník pro „novou informatiku“ dumy.cz/

napadnik/

Školení

• Základní školení součástí dodávky
• Akreditované DVPP školení
• Projektové dny ze šablon

Efektivní využití prostředků

• Cenově dostupná řešení
• Kompatibilita s LEGO
• Možnost rozšíření o senzory a aktory

Národní plán obnovy: 
digitální výukové pomůcky„ “Boxed a ITveSkole.cz vám pomůže připravit se na změny

Efektivní využití finančních prostředků MŠMT na pomůcky pro revizi RVP ZV v digitální oblasti, které
respektují potřeby školy, možnosti pedagogů a budoucí uplatnění žáků.
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Nová definice 3D zážitku

• Samostatný 15,6" 4K displej, který po připojení k počítači umí 
přenést běžný 2D digitální obsah do 3D formátu a umožní vám tak 
stereoskopický zážitek ve 3D bez brýlí. Díky 100% pokrytí barevné škály 
Adobe RGB, rozlišení až 4K ve 2D a vynikající přesnosti barev zazáří 
na tomto displeji každý detail. S použitím 3D návrhového software, 
umožňuje vytvářet vlastní obsah. Součástí je přístup ke knihovně 3D 
objektů.

Od snadných úkolů až k projektům

• Skvělá pomůcka při výuce žáků základní školy. Spojení 
LEGO kostek s jednoduchým hardwarem a intuitivním „táhni 
a pusť“ kódovacím jazykem poskytuje žákům hravé vzdělávací 
aktivity. Soupravu lze bez problémů integrovat do standardní 
vyučovací hodiny. Kompletní zadání, tedy včetně konstrukce 
a kódování, lze zvládnout během 45 minut.

Experimenty napříč jednotlivými předměty

• Sada vytvořená speciálně pro výuku STEAM vhodná pro měření 
přírodovědných veličin s možností programování

• Programovatelný AC/DC napájecí zdroj, bezdrátový vozík Smart cart, 
vrtulový pohon Smart Fan, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátové 
teplotní rozhraní a bezdrátová programovací jednotka codeNode. Vše 
uložené v přehledném plastovém boxu. Součástí USB s 46 žákovskými 
úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.

Velké funkce v kompaktním provedení

• Skvělý pomocník pro hybridní výuku, kdy učitel sdílí obrazovku 
počítače přes tabuli žákům ve třídě a přes komunikační 
platformu (MS TEAMS, Google Meet, CISCO Webex, Zoom) 
žákům online.

• Prémiová konferenční videokamera Logitech MeetUp s 4K 
optikou a super-širokým zorným úhlem 120°, umožňuje 
MeetUp vidět vše důležité, co se při výuce odehrává. Kvalitní 
reproduktor, mikrofon a kamera je optimalizována pro prostředí 
typické třídy, což zaručuje, že všichni budou slyšet i vidět.

Logitech MeetUp

PASCO Sensorium Coding 4.0

LEGO Education SPIKE

3D displej Acer SpatialLabs View
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Oblast Personální podpora OSR a spolupráce s okolím Podpora inovativního vzdělávání dětí a žáků

Šablony

Školní asistent
Školní speciální pedagog
Školní psycholog
Sociální pedagog
Kariérový poradce
Dvojjazyčný asistent

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání
Odborně zaměřená tematická a komunitní 
setkávání

Inovativní vzdělávání:
• projektová výuka,
• tandemová výuka,
• vzdělávání s využitím nových technologií,
• zážitková pedagogika,
• propojování formálního a neformálního vzdělávání,
• aktivizující metody.

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Jedinečná možnost, jak doplnit výukové pomůcky 
pro kmenové třídy, zajistit personální podporu, 
rozvoj pedagogů a DVPP v souvislosti s revizí RVP

Výše dotace MŠ a ZŠ: 300 000 Kč + (počet žáků × 3 000 Kč) + (počet účastníků × 2 500 Kč)
Nejzazší možnost podání projektu: 28. 4. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+
Výše dotace SŠ: 400 000 Kč + (počet žáků v denním studiu × 4 000 Kč) + (počet žáků v ostatních 
formách studia × 1 000 Kč) + (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím 
zařízení × 2 500 Kč)
Nejzazší možnost podání projektu: 30. 11. 2022 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+
Co vám ve spolupráci s ITveSkole.cz nabízíme:

Šablony OP JAK: 
11 mld Kč pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Koordinace končících 
Šablon III a OP JAK

• Kontrola výstupů
• Kontrola indikátorů
• Kontrola smluv a kvalifikací

Administrativa projektu

• Kontrola výstupů a indikátorů
• Cash flow, harmonogram, pracovně právní 

problematika
• Kompletace a podání ZOR

Podání žádosti

• Konzultace potřeb školy
• Výběr optimální kombinace šablon
• Vyplnění a podání žádosti

12 let zkušeností

• Stabilní projektový tým
• Lidský přístup – osobně / online
• Informační podpora a možnost zapojit se do 

grantů realizovaných ITveSkole.cz

“
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Interaktivní displej do každé třídy

Interaktivní panely Flip dávají pedagogům do rukou nástroj potřebný k jejímu novému 
a pokročilému pojetí. S univerzální konektivitou, inteligentním softwarem a pokročilými funkcemi 
představuje Flip budoucnost ve vzdělávání. Přemýšlíte s obnovou a doplněním interaktivní techniky 
pro třídy s výhledem dalších 12 let? Chtějte to nejlepší, co je na trhu s interaktivitou k dispozici.
Modely dostupné za neinvestiční prostředky šablon:
• 55" LED Samsung WM55R-W - Flip2
• 65" LED Samsung WM65R-W - Flip2
• 75" LED Samsung WM75A-W - Flip3

Pro příznivce klasických řešení

Od roku 2010 a projektu EU peníze školám, kdy došlo k velkému rozšíření 
interaktivních projektorů, uplynulo 12 let. Využijte podporu invazivního vzdělávání 
v rámci Šablon JAK k obnově a doplnění interaktivní techniky. Interaktivní projektory 
Epson je možné využít v kombinaci se stávajícími tabulemi ve třídách. Umožňují 
ovládání dvěma pery i dotykem, bezdrátové připojení a obraz až 100 palců.
Modely dostupné za neinvestiční prostředky šablon:
• Model EB-685wi se dvěma pery
• Model EB-695wi se dvěma pery a dotykovou jednotkou

Interaktivní výuka hrou

• Mobilní pomůcka nejen pro rozvoj informatického myšlení v MŠ, která 
umožňuje propojit promítání s praktickou činností dětí.

• Projektor Epson EB-685wi s interaktivními pery
• Multifunkční stojan (Interaktivní podložka, Interaktivní stůl, Interaktivní stěna)
• Integrované PC Acer s W11, s výukovým obsahem a aplikací RoboMapa pro 

tvorbu, tisk a projekci map pro roboty typu BeeBots

Poznejte výuku 21. století

• Mít odpovídající hardware i software je pro žáky i učitele jednoduše nezbytné. 
A to jak doma, tak i ve škole.

• Softwarové řešení Microsoft 365 ve variantě A3 obsahuje upgrade OS 
Windows, desktopové aplikace Office, školní verzi populární hry Minecraft 
nebo centrální správu zařízení a bezpečnostního řešení Endpoint Manager.

• Zároveň nabízí možnost nainstalovat nástroje na soukromá zařízení žáků 
i pedagogů a také na všechny počítače ve škole.

Šablona Inovativní vzdělávání = Microsoft 365 A3 = Softwarové řešení

Šablona Inovativní vzdělávání = Interaktivní 3Box = Mobilní řešení

Šablona Inovativní vzdělávání = Interaktivní 
tabule Epson = Osvědčené řešení

Šablona Inovativní vzdělávání = Interaktivita 
Samsung = Neomezené možnosti vzdělávání
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„

Oblast Odborné učebny Venkovní „ostrovní“ učebny
Bezbariérovost a komunitní prostory 
a sborovny

IROP

Učebny pro robotiku a novou informatiku
Jazykové učebny
Virtuální realita a 3D
Moderní dílny a výtvarky
Učebny přírodních věd

Učebny o zastavěné ploše do 25 m2 nebo 
50 m2

Elegantní funkční řešení z KVH hranolů 
a obložení ze sibiřského modřínu
Ostrovní systém s fotovoltaickým panelem, 
větrnou elektrárnou, vodní turbínou, 
meteostanicí, bateriemi a řídícím PC

Investice do sboroven a zázemí pro 
pedagogy
Úprava prostor pro spolupráci s okolím
Bezbariérový přístup včetně úpravy toalet

Ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. pro vás 
zajistíme komplexní servis a podporu

Pro mnoho dalších let poslední dostupné finance pro investice do zázemí pro kvalitní výuku.

Investiční projekty IROP – 
14 mld Kč pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Návrh optimálního využití 
prostor

• Výškově stavitelné stoly
• Vhodné židle
• Společný výběr pomůcek a vybavení

Administrativa projektu

• Studie proveditelnosti
• Projektová žádost včetně příloh
• Manažerské vedení projektu

Stavební projekt

• Zhodnocení technického stavu
• Projekt a stavební rozpočet
• Stavební řízení

Dlouholeté know-how 
i z vlastních projektů

• Hledáme optimální variantu
• Navrhujeme inovativní řešení
• Pomůžeme po celou dobu realizace

“
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Jedinečný PC stůl s vysokou mírou ergonomie

• Ideální pro All in one PC nebo VESA USFF PC s monitorem, umožňuje uklidit 
desku stolu tak, aby mohla být využita při práci s roboty a stavebnicemi. 
Pracovní deska z bukové spárovky 18 mm, nohy jsou pevné ocelové 
konstrukce, kabeláž je zakryta ve žlabu. Součástí je profesionální plně 
nastavitelný držák pro monitory zakrývající kabeláž s vyvedenými USB sloty 
a možností otáčení, sklopení, výškového nastavení dle aktuální potřeby.

• Rozměry stolu (délka x šířka x výška): 
180 × 65 × 75 cm nebo 160 × 65 × 75 cm.

Řešení nejen pro rozvoj digitálních kompetencí

• Pracovní stůl s úložným prostorem a úložnými boxy pro roboty a výukové 
stavebnice s možností jejich napájení. Pracovní deska z bukové spárovky 
28 mm, kovová konstrukce, možnost doplnit o systém pro nastavení výšky 
pracovní desky stolu. Spojením 2, 4 nebo 6 stolů lze vytvořit velký pracovní 
prostor dle vašich potřeb.

• Rozměry stolu (délka x šířka x výška): 
160 × 75 × 70 – 100 cm nebo 180 × 65 × 70 – 100 cm

Podporujte kreativitu žáků, klíčovou kompetenci pro 21. století

• Univerzální dílenský stůl využitelný ze 4 stran. Pracovní deska z bukové 
spárovky 40 mm, kovová konstrukce, určeno pro práci 4 žáků. 
Stůl je možné vybavit až 8 úložnými boxy na výukové stavebnice 
a uzamykatelnou skříňkou na nářadí a doplnit o systém pro nastavení 
výšky nebo kolečky pro snazší přesun po dílně.

• Rozměry stolu (délka x šířka x výška): 
150 × 100 × 70 – 115 cm nebo 180 × 100 × 70 – 115 cm

Nový koncept sezení

• Řešení, které odpovídá nejmodernějším didaktickým a ergonomickým 
potřebám.

• Varianta s otočným stolkem a základnou pro uložení batohů vhodná 
pro učebny jazyků a pro práci s tablety a notebooky.

• Varianta s výškově stavitelným pístem a obručí pro nohy vhodná 
pro učebny informatiky, FCL a kreativní dílny s možností využití žáky 
napříč ročníky ZŠ i SŠ.

iŽidle

iPonk

Robo stůl

PC All in One stůl
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„

DOLOŽENÍ STANDARDU

• Vystavení potvrzení o splnění vybraných 
požadavků Standardu konektivity

• Doložení na CRR IROP
• Podpora v rámci kontroly ze strany CRR

SPRÁVA

• Dohled a odborná podpora místnímu správci
• Kompletní správa ICT infrastruktury
• Správa včetně koncových zařízení

FINANCOVÁNÍ

• HW IROP kapitola 4.1
• SW lze i v rámci Šablon

NÁVRH

• Osobní konzultace
• Možnost zapojení místního správce
• Respektování možností dané školy

“90% nákladů na splnění standardu 
konektivity škol díky IROP

Pro školy jsou definována základní technická kritéria cílového stavu školní síťové infrastruktury 
a přijatelnosti aktivit projektů naplňující požadavky na školy v 21. století v oblasti zajištění vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu. Všechny ZŠ a SŠ mají možnost naplnit tento standard 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 díky specifickému cíli 
4.1. „intervenci v oblasti budování vnitřní konektivity škol“.

Bezpečnost a konektivita k internetu

Oblast Analýza stavu Splnění standardu konektivity dle MŠMT Správa, bezpečnost a monitoring

IROP

Posoudíme stav a potřeby školních ICT
Připravíme varianty řešení optimální ICT 
infrastruktury
Zajistíme zvýhodněné ceny a až 10 let 
záruku od výrobce.
Připravíme projekt, zpracujeme žádost 
v rámci IROP, kdy projekt pokryje 90% 
nákladů

Konektivita školy k veřejnému internetu 
(WAN)
• 0,5 Mbps/koncové uživatelské zařízení

Vnitřní konektivita školy (LAN a WLAN)
• Systém správy uživatelů - centrální 

databáze identit (LDAP, AD apod.)
• Minimální konektivita koncových 

uživatelských zařízení 1000 Mbps
• Centralizovaná architektura správy 

Wi-Fi

Individuální nabídka navazujících služeb 
správy ICT:
Správa vzdáleně
Správa hlavní školní ICT infrastruktury 
(síť drát/bezdrát, servery, firewall) bez 
klientských zařízení (počítače, tiskárny) – 
bez pravidelných osobních návštěv. Osobní 
návštěvy po dohodě.
Správa v místě
Kompletní správa školních serverů, sítě, 
wifi, firewall, klientských zařízení – servery 
trvale monitorovány vzdáleně, klientské 
zařízení na místě dle harmonogramu
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Splnění předepsaného standardu konektivity

• Spolehlivost, pokročilé možnosti regulace uživatelů i zabezpečení 
sítě. Zabezpečení minimálně AES šifrováním a standardem WPA2-
Enterprise nebo WPA3-Enterprise, multi SSID, ACL pro filtrování 
provozu. Vzájemně oddělené sítě pro zaměstnance školy, žáky/
studenty školy a hosty. Podpora standardu IEEE 802.11ac (Wi-Fi 
5) a případně novějších (Wi-Fi 6), současná funkce AP v pásmu 
2,4 a 5 GHz a novějších protokolů a pásem, 10letá záruka.

• 90% zvýhodněné ceny pro školy lze financovat z IROP

Bezpečnost je vždy na prvním místě

• Cloudová správa, spolehlivé ukládání a pokročilá analytika jako 
například detekce osob, vytváření heat map a mnoho dalšího.

• Přístup na obraz z bezpečnostních kamer je chráněn 
uživatelskými právy, které ochrání záznam před zneužitím. 
Kamery můžete sledovat také v mobilu nebo tabletu.

Zajištění konektivity koncových zařízení 1000 Mbps

• Cloudová správa, spolehlivé instalace a pokročilá analytika, 
optimální výkon

• Zabezpečení školní sítě (firewall), omezení přístupu žáků k internetu, 
filtrování obsahu

• Možnost výměny a doplnění Rack rozvaděčů v budově školy

Funkční a bezpečná digitální infrastruktura školy

• Zajištění minimální konektivity koncových uživatelských zařízení 
1000 Mbps fullduplex. Síťové prvky splňující funkcionality dle 
standardu konektivity, s managementem a podporou 802.1Q 
VLAN. Vybudování nebo rekonstrukce strukturované kabeláže 
pro připojení PC a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP aj.) 
Páteřní rozvody mezi budovami prostřednictvím optických vláken 
nebo metalických kabelů.

LAN konektivita školy

Switche + Firewall

Chytré kamery

Kvalitní školní Wi-Fi
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„

Oblast Projektové dny mimo školu DVPP, které umíme v OM zajistit
Projekty, pro které můžete získat inspiraci 
a následně je realizovat u vás ve škole

Šablony, NPO, IROP

Lesní ateliér
Bádání na zahradě
Úniková hra
Olympiáda ve mlýně

ICT aneb jak na novou informatiku
Polytechnika aneb kreativně a 
udržitelně
EVVO pro naši budoucnost
Komunitní role školy
Zážitková pedagogika
Výuka venku

Ostrovní venkovní učebna
Future Classroom Lab
Odborné učebny
Udržitelná školní zahrada
ICT infrastruktura
Prostor pro komunitní aktivity

Prostor, kde se vize a sny stávají skutečností

 O Otevřené vzdělávání
 P Polygon pro žáky i pedagogy
 E Environmentálně udržitelný prostor
 N Návaznosti na změny ve vzdělávání

Provozujeme pro Vás: 
Otevřený mlýn Kačice, K Zahradě 1

12.000 m2 pro vaši inspiraci

• Pro realizaci vašich školních projektů
• Pro realizací inovací ve vzdělávání
• Pro sdílení zkušeností mezi pedagogy

Polygon

• Seznamte se s technologiemi využívanými 
ve vzdělávání

• Rozvíjejte své dovednosti
• Vyzkoušejte si a vyberte si co vám bude 

nejvíce vyhovovat

Vyzkoušejte si u nás

• Jak rozvíjet kreativitu žáků
• Jak využívat moderní výukové pomůcky
• Jak podporovat výchovu trvalé udržitelnosti

Vývoj a inovace

• Podílejte se na inovacích pro školy 
a ověřování pro praxi:

• Stoly, židle, uspořádání učeben
• Výukové stavebnice
• EVVO a ostrovní systémy

“
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Naše odpověď na růst cen energií a podporu TUR

• Jedná se o jednopodlažní víceúčelový zahradní altán z dřevěných 
konstrukčních prvků typu KVH s pultovou střechou s polykarbonátovou 
krytinou o rozměrech 6,25×4 m = 25 m2.

• Venkovní učebna respektuje principy „ostrovních“ systémů, je osazena řídícím 
PC, meteostanicí, fotovoltaickými panely, větrnou elektrárnou, nádržemi 
na sběr dešťové vody a systémem s demonstrací přečerpávací elektrárny. 
Součástí sezení, stoly, tabule a prostor pro uložení výukových pomůcek.

Netradiční výukové prostředí s možností využití po celý rok

• Kruhový tvar o průměru 8 m2 zajišťuje efektivní využití prostoru až pro 24 
dětí. Vnější plachta a vnitřní plachta jsou z voděodolného, prodyšného 
a rychle vysychajícího materiálu Sunbrella Plus. Izolace je tvořena 100% 
ovčí vlnou zpevněnou polypropylenovou mřížkou. Dřevěná konstrukce jurty 
je ze severského modřínu. Dostatek světla v jurtě zajišťují střešní kopule 
a francouzská okna. Jurtu používáme celoročně, kdy ji v chladných dnech 
vytápíme krbovými kamny.

Výuka venku žáky baví a umožňuje vzdělávat se všemi 
smysly

• Naše zahrada obsahuje fóliovník, vyvýšené záhony, „užitný“ i „klasický“ 
les a řadu zákoutí pro tvorbu „domečků“, „bunkrů“ a „schovek“. Součástí 
žlaby pro hrátky s vodou a lanové centrum pro objevování základních 
Newtonových zákonů a vlastních fyzických dovedností.

• Na 8.000 m2 je dostatek prostoru pro hry, bádání a objevování všeho druhu.
Naším cílem je předávat školám inspiraci, jak na školní zahradě vybudovat 
a provozovat funkční a soběstačný ekosystém.

OPEN Zahrada

Vzdělávací jurta 50m2

„Ostrovní“ venkovní učebna

Ověřte si naše řešení v praxi

• Místo, kde můžete se žáky i pro svou potřebu vyrobit prakticky 
cokoliv, co si vymyslíte. Naše Makerspace LAB prostory 
jsou vybaveny moderními 3D tiskárnami, laserovým řezacím 
strojem, CNC, elektro nářadím, šicím strojem, plotterem 
a nástroji pro tvorbu.

Makerspace LAB (od 1.11.2022)
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„

Oblast Kreativní učení Učení venku
Propojení nové informatiky s trvalou 
udržitelností

DVPP

Podpora vzdělávání vedoucího k rozvoji 
kreativního potenciálu žáků. Spolupráce 
vzdělávacích a kulturních institucí se 
školami, tematická setkání pro pedagogy, 
podpora výukových metod zaměřených 
na rozvoj individuální kreativity žáků 
s cílem zvýšení jejich účasti a zapojení 
do výuky, zvyšování povědomí žáků 
o uměleckých a kreativních oborech 
s cílem podpory jejich budoucího 
uplatnění.

Podpora učení venku, které je názorné, 
pestré a umožňuje zapojit všechny 
smysly. Zvyšuje zájem žáků, posiluje 
jejich imunitu, podporuje zdravý 
životní styl. Zlepšuje pozornost, 
soustředění a schopnost si zapamatovat 
prostřednictvím zážitků. Podpora emoční 
a sociální inteligence. Učení venku je 
vhodnou reakcí na "covid" i "energo" 
„situaci“.

Pro oblast nového vzdělávacího 
oboru Informatika „Data, informace 
a modelování“ se přímo nabízí využití 
dat ze školní meteostanice, fotovoltaické 
nebo větrné elektrárny. Pro oblast 
algoritmizace a programování se nabízí 
hledání optimálního řešení v oblasti 
práce se zdroji, jejich efektivním využítím 
a schopnosti řešení problémů při jejich 
nedostatku.

Při společné realizaci projektů přichází 
do škol zkušenosti, inspirace a finance

Již 10 let jsme MŠMT akreditovaná vzdělávání instituce. Realizujeme projekty, tvoříme metodiky, 
vzděláváme a pracujeme s dětmi v rámci projektových dnů, kroužků a příměstských táborů.
Práce nás baví a daří se nám rozšiřovat množství realizovaných aktivit.

ITveSkole.cz: Partner pro inovace 
a realizace projektů

Projektová podpora

• Vyhledávání příležitostí
• Konzultace projektových záměrů
• Profesionální administrace projektů

Výukový obsah a informace

• Metodické materiály na ITveSkole.cz
• Výukové materiály, aplikace a e-knihy na 

DUMy.cz
• Informační servis na ITveSkole.cz

DVPP

• Tým erudovaných lektorů
• Široké spektrum akreditovaných programů
• Vzděláváme ve školách, „zážitkově“ 

v atraktivních hotelech nebo v Otevřeném 
mlýně

Návrhy pro investiční projekty

• Odborné učebny
• Venkovní učebny a zahrady
• ICT infrastruktura a bezpečnost

“

Katalog pro rok 2022/2023  
ke stažení na ITveSkole.cz/katalog 
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ICT & kreativita & udržitelnost

•  ICT pro každodenní práci učitele
•  ICT aneb jak na novou informatiku
•  Rizika internetového prostoru
•  Polytechnika aneb kreativně a udržitelně
•  EVVO pro naši budoucnost

•  Wellbeing aneb psychosociální hygiena
•  Komunitní role školy
•  Zážitková pedagogika
•  Formativní přístup ve vzdělávání
•  Mentoring jako forma kolegiální podpory

8 h
Školení jsou realizována přímo ve škole v krajích dle možností lektorů. Možnost realizovat formou teambuildingu na atraktivním místě.

8x 3 h
Termíny jsou průběžně vypisovány po celý rok 2022/2023. Sledujte webové stránky www.itveskole.cz

2x 8 h
Termíny jsou průběžně vypisovány po celý rok 2022/2023. Sledujte webové stránky www.itveskole.cz

Příprava na revizi RVP v oblasti ICT

Cyklus webinářů probíhající v odpoledních hodinách, v rámci kterého se účastníci dozví důležité 
informace k revizi RVP v oblasti ICT, společně prodiskutují, jak tuto problematiku uchopit ve škole, 
získají tipy, jak efektivně upravit ŠVP, jak do revize RVP zapojit ostatní pracovníky školy, kde získat 
finanční prostředky na výukové pomůcky vhodné pro výuku nové informatiky. Součástí webinářů 
budou praktické ukázky a užitečné tipy na řadu podnětných webových stránek a aplikací, které lze 
využít pro rozvoj digitální gramotnosti žáků napříč předměty včetně předmětu nová informatika.

Propojení nové informatiky s udržitelností

•  ICT aneb jak na novou informatiku
•  Polytechnika aneb kreativně a udržitelně
•  EVVO pro naši budoucnost
•  Komunitní role školy
•  Zážitková pedagogika
•  Výuka venku

DVPP v Otevřeném mlýně

DVPP online – formou webinářů

DVPP u vás ve škole

Jedinečné místo & učení venku & výuka hrou

•  Lesní ateliér
•  Bádání na zahradě
•  Úniková hra
•  Olympiáda ve mlýně

4x 45 min

Projektové dny v Otevřeném mlýně
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Partnerství s Gymnáziem Slaný 
s přesahem až na ISS
Jsme rádi, že již 8 let trvá naše partnerství s Gymnáziem Václava Beneše Třebízského ve Slaném. 
Začali jsme Šablonami v OP VK, společně pak realizovali v OP VVV projekt ve výzvě 010 Budování 
znalostních kapacit, 67 Implementace strategie digitálního vzdělávání, velký projekt v rámci IROP 
i několik menších podporovaných zřizovatelem.
Jsme hrdí na to, že i díky zázemí z projektů, na kterých jsme se podíleli nyní Gymnázium Slaný 
a jejich Laborky.cz realizují s Mezinárodní kosmickou stanicí projekt "Na cestě do vesmíru".  
Těší nás, že dopad naší spolupráce již přesahuje planetu Zemi :-)
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Hynek Zachař
Regionální manažer  – STC, JHC, PLK, KVK, VYS  | hzachar@boxed.cz • 606 071 367

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

Jan Záruba
Regionální manažer – PHA, HKK, LBK, PAK, ULK | jzaruba@boxed.cz • 720 058 389

Mým cílem je nastavení dlouhodobé spolupráce se školami, nabídnout nejvhodnější ICT řešení, pomoci školám s realizacemi projektů 
a efektivním využití prostředků. Vždy mi záleží na spokojenosti zákazníků a je pro mě prioritou v obchodním vztahu. 

Lenka Hodovská
Regionální manažerka  – JHM, MSK, OLK, ZLK  | lhodovska@boxed.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.

Daniela Kreglová
Specialistka MŠ a malotřídky na území Čech  | dkreglova@boxed.cz • 601 122 176

Pomáhám školkám a menším školám najít vhodná interaktivní a ICT řešení. Setkávám se s nimi a ptám se na jejich potřeby. Nabízím 
osobní přístup, znalost zdrojů i výstupů v rámci Šablon.

Martina Burleová
Koordinátorka realizací | mburleova@boxed.cz • 602 730 415
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.

Lenka Fialová
Manažerka obchodního týmu | lfialova@boxed.cz • 776 347 325
Mým úkolem je podpora, motivace a rozvoj obchodního týmu. Dbám na úroveň řešení procesu objednávek a realizace dodávek. Jsem 
zodpovědná za přípravu podkladů a zpracování nabídek pro veřejné zakázky. Podílím se na návrhu učeben a přípravě projektů dle 
metody Design & Build.

Kontaktujte nás pro vytvoření 
individuální nabídky
Jsme tým, který respektuje vaše potřeby a nabízí efektivní možnosti řešení 
jak v oblasti technologií, implementace a výukového obsahu, tak i v oblasti 
financování s využitím celé škály EU projektů.

Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás

800 880 990VOLEJTE
ZDARMAskoly@boxed.cz@

Operativně řešíme Vaše požadavky 

Rádi přijedeme k Vám do školy
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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. Všechny ceny uvedeny včetně DPH.

Tým Boxed, s.r.o.

Společný cíl

=
Šťastné a úspěšné děti

Spolupráce

=
Trvalé partnerství


