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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
ani současná krizová situace nemůže zastavit již devátým rokem pokračující program Aktivní škola. Právě naopak. Existuje hned několik 
důvodů, proč se právě v letošním roce zapojit. 

Mnoho učitelů pod tíhou situace doslova poskočilo v úrovni svých digitálních kompetencí, a bezesporu tak stoupne i míra používání 
moderních technologií po návratu studentů do školních lavic. Také ti si měli možnost osvojit nové formy komunikace, pocítili větší 
zodpovědnost a velká část se jich do školy opět těší! Proč je tedy nepřivítat novými pomůckami? Prázdné třídy přímo svádějí k provedení 
nezbytných úprav, a to ještě před koncem školního roku! Prázdniny pak bude možné z větší části využít k odpočinku, který přijde po takto 
turbulentním období určitě vhod. Výhodou je bezesporu i možnost dofi nancovat pořízení z výzev „Šablony II a III“.

Českým školstvím rezonuje změna RVP, zavádějící mimo jiné nové metody ve výuce informatiky. Letošní program Aktivní škola na toto 
téma reaguje. Pokud si z nabídky programu vyberete, získáte jako bonus základní sadu pro výuku informatického myšlení žáků od 
společnosti SAM Labs, která se v letošním roce nově na programu podílí. Hlavním partnerem pak zůstává i nadále společnost Promethean, 
výrobce interaktivních dotykových obrazovek ActivPanel a tabulí ActivBoard. Právě díky její výrazné podpoře máte možnost získat vybraný 
produkt za velmi speciálních podmínek. 

Váš zájem stačí vyjádřit registrací do programu. Ta je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádnou složitou administrativu, má jen jedno omezení. 
Snažíme se vyjít vstříc maximálnímu množství škol, a tak je v rámci programu možno získat pouze 1 zařízení – dotykovou obrazovku nebo 
interaktivní tabuli. Celkem je program Aktivní škola určen pro prvních 250 registrovaných škol.

Těšíme se na případnou spolupráci.



7 kompletních výukových 
hodin obsahujících metodiku
i pracovní listy ke stažení 
zdarma

www.aktivnitrida.cz/samlabs

BONUS 
Stavebnice SAM Labs pro 
výuku informatického myšlení 
v hodnotě 5.500 Kč



Úhlopříčka 165 cm
Formát 16:10
4K rozlišení
20 dotyků
Odolný školní povrch 
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Možnost nahrávání obrazovky včetně 
výkladu učitele. Ideální řešení 
pro vzdálenou, skupinovou 
i frontální výuku.

Interaktivní obrazovka 
ActivPanel Cobalt 

+  vše v jednom
+  nevyžaduje připojení počítače
+  perfektně ostrý a jasný obraz
+ výkonné ozvučení
+  jednoduché připojení tabletů
+  vhodný i pro mobilní použití 

* Celková cena ActivPanel Cobalt je 
složená z ceny jednotlivých částí, 
tj. dotykové obrazovky, software 
(možnost fi nancování z výzvy 
„Šablony II a III“).

����� �í�e��

�l��� m��e��

�rs���
 ��ládá��

Možnost nahrávání obrazovky včetně 
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Běžná cena:  79.000 Kč
Sleva Aktivní škola  15.000 Kč
Bonus Alpha Kit 5.500 Kč  0 Kč
Doplatek školy: 64.000 Kč*

!

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.



Klasické řešení s interaktivní tabulí nemusíme dlouho představovat. Tvoří 
jej dva základní prvky, samotná tabule a projektor s ultra krátkou projekční 
vzdáleností, který na tabuli svítí. Pro to, aby vše fungovalo správně, je potřeba 
obě zařízení „propojit” a provést tzv. kalibraci. 

Oproti tomu je řešení založené na dotykové obrazovce typu „vše v jednom“ 
a navíc obsahuje přímé propojení na obchod Google Play s tisíci zdarma 
dostupnými výukovými aplikacemi. 

A proč to vše zmiňujeme? Abyste mohli obě řešení v rámci možností porovnat, 
jak co se týče funkčnosti, tak ceny. 

Přesné specifi kace obou produktů naleznete na stránce 
www.aktivnitrida.cz/aktivniskola.

STAVEBNICE PODPORUJÍCÍ ROZVOJ 
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ. 
BONUS, KTERÝ OCENÍTE
SAM Labs nabízí řešení, které je jako stvořené pro realizaci nových RVP.  
V rámci našeho programu získáte v ceně řešení nejen vlastní pomůcky, ale zejména 
hotovou metodiku a pracovní listy, které budete moci ihned použít. Aplikaci SAM 
Space, která je plně lokalizonána do češtiny, lze použít i bez fyzických modulů, 
zapojit tak můžete klidně i celou třídu. Stavebnice od SAM Labs jsou otevřené 
a můžete je jednoduše kombinovat s dalšími systémy, jako jsou Lego či Micro:bit. 
Vše můžete samozřejmě ovládat přímo z dotykové obrazovky ActivPanel.

TABULE NEBO OBRAZOVKA?
Součástí dodávky interaktivní tabule ActivBoard je software 
ActivInspire a ClassFlow. Cena nezahrnuje dataprojektor, 
ozvučení, počítač a instalaci. 

Dotykové obrazovky ActivPanel jsou dodávány se softwarem 
ActivInspire a ClassFlow a také integrovaným ActivConnect 
OPS Android PC. Cena nezahrnuje počítač a instalaci. 

Cena obou řešení obsahuje školení formou webináře. Další 
výukové materiály pro obě řešení jsou zdarma k dispozici 
na www.activucitel.cz a www.classfl ow.cz.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Snadná registrace do programu Aktivní škola 2020 na 
WWW.AKTIVNITRIDA.CZ/AKTIVNISKOLA 



Úhlopříčka 200/220 cm
Formát 4:3/16:10
10 dotyků
Magnetický povrch
Možnost popisu fi xem
Odolná plocha v hliníkovém rámu
Software ActivInspire a Classfl ow

Formát tabule si zvolíte při registraci.

Interaktivní tabule  
ActivBoard 10 Touch

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Orientační cena celého řešení zahrnující interaktivní tabuli dle výběru 
(23.900 Kč), projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností MAXELL 

MC-AW3006 (28.000 Kč), ozvučení ActivSound Bar (4.800 Kč) a PC 
(13.000 Kč) činí 69.700 Kč.

+ velikost obrazu
+ nižší pořizovací cena
+ magnetický povrch
+ možnost popisu fi xem

Interaktivní tabule  
ActivBoard 10 Touch

Běžná cena: 31.900 Kč
Sleva Aktivní škola  8.000 Kč
Bonus Alpha Kit 5.500 Kč  0 Kč
Doplatek školy: 23.900 Kč



Snadná registrace do programu Aktivní škola 2020 na 
WWW.AKTIVNITRIDA.CZ/AKTIVNISKOLA 

PROFIMEDIA s.r.o.,  Litevská 1174/8,  100 00  Praha 10,  tel.: 222 312 451

Panel s bočními křídly

Panel na posuvu

Mobilní panel s náklonem

Panel umístěný napevno


