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Název Minimální parametry množství 

Nabízené 

parametr

y

Záruka    

v 

měsících

 

jednotkov

á cena 

bez DPH

jednotkov

á cena s 

DPH

celková 

cena bez 

DPH

celková 

cena s 

DPH

Poznámka

Interaktivní tabule 

včetně instalace

Ovládání tabule dotykem s možností psaní současně dotykem 

a popisovačem (perem), Použitá snímací technologie nesmí 

vyžadovat  výhradní použití speciálních technických pomůcek 

(bateriových per) pro ovládání tabule, Formát velikosti obrazu 

interaktivní tabule v poměru 4:3, Minimální velikost úhlopříčky 

interaktivní tabule 190 cm,  Instalace na zeď, včetně propojení 

s PC, Součástí je 1 bezbateriový hrot (pero)

3 24

Ozvučení učebny 

včetně instalace

Stereo ozvučení, min. výkon 2x20W, Ozvučení je možno 

integrovat-připevnit  k interaktivní tabuli 3 24

Datový projektor 

včetně instalace

Nativní rozlišení XGA (1024x760 bodů), Technologie 

zobrazení 3xLCD, krátká projekční vzdálenost, Včetně 

nástěnného držáku se skrytým vedením kabeláže, Světelný 

výkon minimálně 2800 ANSI lm, Projekční poměr 0,5:1, 

Vstupy: 2xVGA, 1x S-video, 1x video, Záruka min. 24 měsíců 

na lampu projektoru,Kabelové rozvody v lištách v rozsahu 

1xVGA, Napájení projektoru přerušeno přes vypínač s 

doutnavkou, Součástí bude revizní zpráva k rozšíření el. 

3 36

Výukový software 

včetně instalace

Autorský tvůrčí software v českém jazyce, Možnost 

univerzálního prohlížeče výukového softwaru i pro jiné typy 

interaktivních tabulí

jak on-line webové aplikace, tak offline souborové aplikace- 

uvést název nebo odkaz, Minimálně 10000 vytvořených 

příprav v autorském softwaru do hodin pro výuku na Zš v 

českém jazyce – uvést zdroj, Přímá podpora flashových 

aplikací, Podporované OS: Windows, Linux, MacOS, Licence 

s bezplatným upgradem po dobu min. 5 let, Instalace sw na 

PC k interaktivní tabuli, Sw musí být plně kompatibilní se 

3 24

Identifikační údaje 

uchazeče:



Interaktivní tabule 

včetně instalace

Ovládání tabule dotykem s možností psaní současně dotykem 

a popisovačem (perem), Použitá snímací technologie nesmí 

vyžadovat  výhradní použití speciálních technických pomůcek 

(bateriových per) pro ovládání tabule, Formát velikosti obrazu 

interaktivní tabule v poměru 16:10,  Minimální velikost 

úhlopříčky interaktivní tabule 215 cm, Součástí tabule je 

nástrojová lišta s min. 4 bezbateriovými pery, houbou a 

ovládacími tlačítky (pravé tlačítko myši, klávesnice),  Instalace 

1 60

Ozvučení učebny 

včetně instalace

Stereo ozvučení, min. výkon 2x20W, Ozvučení je možno 

integrovat-připevnit  k interaktivní tabuli 1 24

Datový projektor 

včetně instalace

Nativní rozlišení WXGA (1280x800 bodů), Ultrakrátká 

projekční vzdálenost, Včetně nástěnného držáku se skrytým 

vedením kabeláže, Světelný výkon minimálně 3100 ANSI lm, 

Vstupy: 2xVGA, 1x S-video, 1x video, 2x audio miniJack, LAN, 

RS-232, Záruka 36 měsíců i na lampu projektoru, Kabelové 

rozvody v lištách v rozsahu 1xVGA, Napájení projektoru 

přeušeno přes vypínač s doutnavkou, Součástí je revizní 

1 36

Výukový software 

včetně instalace

Autorský tvůrčí software v českém jazyce, Možnost 

univerzálního prohlížeče výukového softwaru i pro jiné typy 

interaktivních tabulí

jak on-line webové aplikace, tak offline souborové aplikace- 

uvést název nebo odkaz, Minimálně 10000 vytvořených 

příprav v autorském softwaru do hodin pro výuku na Zš v 

českém jazyce – uvést zdroj, Přímá podpora flashových 

aplikací, Podporované OS: Windows, Linux, MacOS, Licence 

s bezplatným upgradem po dobu min. 5 let, Instalace sw na 

PC k interaktivní tabuli, Sw musí být plně kompatibilní se 

1 24

SW pro řízení 

učebny

 SW sdružující všechny potřebné funkce pro řízení hodiny, 

monitorování práce žáků, seskupování žáků do skupin, 

hlasování a testování, včetně ukládání a vyhodnocování 

výsledků do jediného jednoduchého uživatelského rozhranní - 

jednotného se sw k interaktivní tabuli a s implementací tohoto 

sw. Obsahuje: Seznamy tříd, včetně záznamu výsledků 

jednotlivých testů a přehledových výsledků za žáka, třídu, 

předmět, Učitelského nástroje pro řízení hodiny.  Nástroje pro 

hlasování ze žákovských počítačů.  Autorského nástroje pro 

přípravu DUMů.

Žákovské verze autorského nástroje evidenci a vypracovávání 

úloh. Nástroj pro hlasování ze žákovských počítačů umožňuje 

spuštění hlasování (předem připraveného nebo spontánně 

vloženého), včetně vyhodnocování min.  6 typů otázek: Pravda 

/ nepravda, Ano / ne, Výběr z možností – jedna správná 

odpověď, Výběr z možností – více správných odpovědí, 

2 24

LCD Monitor
TFT, úhlopříčka minimálně 21,5", barva černá

26 24



Stolní PC

Počítačová skříň typu midi ATX, Zdroj ATX minimálně 300W, 

Základní deska platforma USB 3.0, Procesor čtyřjádrový, CPU 

výkon  minimálně 5900 bodů dle benchmark CPU , Operační 

paměť minimálně 4GB, Pevný disk SATA kapacita minimálně 

500GB, DVD vypalovací mechanika SATA, Klávesnice USB, 

Myš USB, Operační systém již na škole využívaný (Windows 7 

Professional SP1 64bit)

6 36

LCD Monitor

Velikost úhlopříčky 23“, Rozlišení 1920 x 1080, HDMI, VGA/D-

SUB, Zvukový výstup 1 24

Ultrabook

Displej: 14.0", Procesor: CPU výkon  minimálně 3000 bodů dle 

benchmark CPU, Paměť: minimálně 4G, Disk:  minimálně 

24GBSSD + minimálně 320GB HDD, Optická mechanika: 

není potřeba, Síť: WiFi, Porty: USB 3.0, sluchátka + 

mic,HDMI, čtečka karet, Operační Systém: Windows 7 64 bit, 

Výdrž baterie: minimálně 4hod

1 24

LCD Televizor

Úhlopříčka obrazovky: 42“ , Rozlišení: 1920 x 1080 bodů, Typ 

panelu: LCD / LED, Příjem TV signálu:DVB-T , HDMI, VGA, 

SCART, Výstup na sluchátka (Na boku), Digitální optický 

výstup, PC audio vstup, USB (MP3 / JPEG ), LAN (volitelně), 

výkon reproduktorů min. 2x 5 W, uchycení na zeď, dálkový 

ovladač

1 24

záruční a servisní 

podmínky

uchazeč popíše nabízené záruční a servisní podmínky k 

nabízenému zboží (délka záruky, rychlost reakce a odstranění 

problému, rychlost vyřízení reklamace a další dle svého 

uvážení)

xxx 24 xxx xxx xxx xxx xxx

Celková cena bez 

DPH

Celková 

cena s 


