
Interaktivní displeje pro ZŠ a MŠ  
 

Proč IA technologie             Výhody IA displejů 

 
Interaktivní LCD displeje i3TOUCH 
  
Počet dotyků 20 - prst/stylus (rozlišením barev) Současná práci více dětí, manipulace s objekty, … 

Parametry obrazu – rozlišení 4K (3840x2160), kvalitní ostrý obraz pro sledování zblízka, vysoký  
jas a kontrast obrazu i bez přitemňování. 

Záruka 7 let 
Cena – podle úhlopříčky 
55“ za 46 500 Kč (130x77 cm), pro středně velké prostory a výšku dětí v MŠ 

65“ za 56 500 Kč (152x90 cm), pro větší třídy ZŠ  

75“ za 89 000 Kč (176x102 cm) pro velké učebny do tabulových posuvných systémů (ZŠ, SŠ, …)  
 
 

Nové funkce „Inteligentních displejů“ 
 
 

Prezentace vlastních materiálů bez PC 
Fotografie, výkresy, videa, … přímo z USB Flash. i3FINDER - průzkumník souborů a editor dokumentů  
MS Office, PDF 
 

Internet – výukové programy, databáze  
Integrovaný WiFi modul s prohlížečem i3BROWSER    
Procházení internetu a vyhledávání hotových programů a materiálů (databáze) 
 

Kreslení, poznámky 
i3NOTES - SW pro snadné kreslení s možností ukládání a sdílení  
i3OVERLAY - kreslení i přes obrázky, webové stránky, aplikace … 

20 současných dotyků, rozlišení barev stylusů - inteligentní pera  
 

Mobilní zařízení – tablety, … 
i3ALLSYNC  - software pro zrcadlení obrazovky  
Bezdrátové sdílení a ovládání mobilních zařízení, nezávisle na OS  
 
 
 

Konzultace, zákaznická řešení, projekty komplexního řešení interaktivní výuky – realizace, školení, …  
Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice 235, 512 31, www.skolky.interaktivni.cz, info@bim.cz, 602 356 436. 

Ceny jsou uvedeny jsou uvedeny s DPH a platí pro 1. pololetí školního roku 2019 – 2020.  
 

Děti vyrůstají s interaktivní 

technikou, její ovládání je 

pro ně přirozené – telefony, 

tablety, … Využijme jejich 

zájem a připravme správný 

obsah, pro jejich aktivnější 

zapojení i do vzdělávání. 

IA displeje oproti projekci  
u IA tabulí nabízejí vysoké  
rozlišení - 4K, jas a kontrast. 
Bez čištění a výměny lamp, 
s životností 30 000 hodin, 
zárukou až 8 let, výrazně 
snižují provozní náklady.  
 

http://www.skolky.interaktivni.cz/
mailto:info@bim.cz


Příslušenství 
 
 

Instalace 
Pevná montáž na stěnu  - levná instalace bez posuvu 
Mobilní stojan - elektrické nastavení výšky i sklonu.   
Cena  – 20 / 25 000 Kč  

 
 
 
                                              
  Mateřské školy 
 

IA LCD panel s křídly a posuvem  
Pylonový systém nebo elektrické nastavení výšky   
Cena  –  dle velikosti LCD panelu (65“, 75“)  
cca 100 000 Kč  

Základní školy 
 

Počítače 
Notebook (Windows)   
Využití i pro DVD média a mimo učebnu pro přípravu výukových 
materiálů, …   
Cena – 15 000 KČ  
 

Mini PC – Android  - montáž na displeji pro Android app 
Cena -  od 2 000 Kč   
 

OPS PC - zásuvný PC modul  do LCD panelu (All-in-One)  
Cena – 25 000 Kč  
 

Příslušenství  
Vizualizér, AV technika (DVD), tisk, … 

 
 

Autorský software pro vlastní tvorbu 
 
 

„Workspace“  
Podporuje kreativitu, využití vlastních zdrojů (fotografie, obrázky, výkresy, modelování, …).  
Nabízí s využitím více dotykové technologie kreslení a manipulaci s objekty více dětí najednou. 
Umožňuje vytváření vlastních příprav interaktivních materiálů pro práci dětí, dokreslování, 
přiřazování, doplňování, procvičování grafomotoriky. Vlastí galerie – média.  
 

„Alf“ – tvorba vlastních interaktivních testů. Vkládání vlastních obrázků a textů do šablon. 
Bonus - „Alfíček“ (www.programalf.cz)   – více než 3.000 úloh, cvičení a her prakticky ze všech 
oblastí učiva pro MŠ.  
 

 
Konzultace, zákaznická řešení, projekty komplexního řešení interaktivní výuky – realizace, školení, …  
Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice 235, 512 31, www.skolky.interaktivni.cz, info@bim.cz, 602 356 436. 

Ceny jsou uvedeny jsou uvedeny s DPH a platí pro 1. pololetí školního roku 2019 – 2020. 
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