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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
je až neuvěřitelné, že první ročník sponzorského programu Aktivní škola jsme měli tu čest prezentovat již v roce 2011. Nikdo v té 
době netušil, jak obrovský bude zájem škol o tuto formu podpory. Nikdo také nepředpokládal, že vzniká tradice, díky které 
Vám v letošním roce můžeme představit jubilejní 10. ročník.

Hlavní cíl programu Aktivní škola se ani za tak dlouhou dobu nezměnil a je stále zaměřen na podporu učitelů a škol využívajících 
moderní výukové metody. Ty se však vyvíjejí. A jako v každodenním životě, když něco končí, jiné začíná. Proto má desátý ročník 
i své prvenství. Je to první ročník, ve kterém jsou do programu zahrnuty výhradně interaktivní dotykové obrazovky, které klasické 
interaktivní tabule nahrazují. 

Kromě mnoha technických výhod se interaktivní obrazovky lépe hodí do současné turbulentní doby, kdy člověk neví, zdali bude učit 
ve třídě či z domova, zdali bude mít v učebně všechny žáky, jejich část nebo dokonce nikoho. Dotyková obrazovka je řešením, díky 
kterému zvládnete každou situaci. Navíc se výrobce v letošním roce rozhodl poskytnout každé zapojené škole jako bonus sadu 
video konferenční kamery a stativu!

Věřím, že kombinace kvality nabízených interaktivních obrazovek, podmínek tohoto programu, zlepšených digitálních kompetencí 
učitelů a možnosti realizovat instalace o prázdninách či ještě před jejich začátkem, Vás osloví.

Hlavním partnerem je tradičně společnost Promethean, výrobce interaktivních dotykových obrazovek ActivPanel. Právě díky její 
výrazné podpoře máte možnost získat vybraný produkt za velmi speciálních podmínek. Váš zájem stačí vyjádřit nezávaznou 
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. Celkem je 
program Aktivní škola určen pro prvních 250 registrovaných škol.

za PROFIMEDIA s.r.o.
Ing. Pavel Borovička

marketingový manažer
Snadná registrace do programu Aktivní škola 2021 
WWW.AKTIVNITRIDA.CZ/AKTIVNISKOLA 



Speciálně vyvinut 
pro použití v MŠ, ZŠ i SŠ!

Formát 16:10, 4K rozlišení, 20 dotyků. Možnost 
nahrávání obrazovky včetně výkladu učitele.

Interaktivní obrazovka 
ActivPanel Cobalt 

Srdce 
moderní učebny
+  vše v jednom
+  nevyžaduje připojení počítače
+  perfektně ostrý a jasný obraz
+  odolný školní povrch
+  výkonné ozvučení
+  jednoduché připojení tabletů
+  vhodný i pro mobilní použití 

Tisíce 
výukových 

aplikací  
ke stažení 
ZDARMA

65“/75“

Snadná registrace do programu 
Aktivní škola 2021 
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perem píšete

dlaní mažete
prst

em ovládáte



*  Celková cena ActivPanel Cobalt je složená z ceny 
jednotlivých částí, tj. dotykové obrazovky, software 
ActivInspire a ActivConnect OPS Android PC.

Běžná cena:  79.000 Kč
Sleva Aktivní škola  20.000 Kč
Kamera a stativ: 5.000 Kč  0 Kč
Doplatek školy: 59.000 Kč*

Běžná cena:  109.000 Kč
Sleva Aktivní škola  30.000 Kč
Kamera a stativ: 5.000 Kč  0 Kč
Doplatek školy: 79.000 Kč*

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

KAMERA A STATIV.  
BONUS, KTERÝ OCENÍTE.
Tuto sadu stativu s výškou až 150 cm a kamery 
s Full HD rozlišením a 90° pozorovacím úhlem oceníte 
při snímání učitele u interaktivní obrazovky během 
distanční výuky. S výhodou ji využijete i pro natáčení 
libovolného děje či experimentu při výuce prezenční. 

Stačí kameru připevnit ke stativu, pomocí kabelu připojit 
k počítači a přihlásit se do vaší video konferenční 
aplikace - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.

Skvělé 
pro prezenční, 

smíšenou, 
i distanční  

výuku

ACTIVPANEL COBALT 65“/ 166 CM

ACTIVPANEL COBALT 75“/ 190 CM



UCHYCENÍ  
A VARIABILITA.
ActivPanel lze díky své kompaktnosti instalovat mnoha různými způsoby. Můžete jej pověsit přímo na stěnu, umístit ho na mobilní 
stojan, přidat výškový posuv či doplnit celé řešení o keramická křídla. K dispozici je i pojezd s možností sklopení až do režimu stolu. 
ActivPanel najde své místo v konkrétní učebně i ve variabilně uspořádaném prostoru.

Další systémy uchycení na webu

WWW.AKTIVNITRIDA.CZ/
PRODUKTY/POJEZDY-A-
STOJANY

Různé 
možnosti 
instalace



Není potřeba pořizovat vybavení pod tlakem 
konkrétní situace. Jak jsme se mohli přesvědčit, 
podmínky se mohou měnit každým okamžikem. 
Od nás se čeká, že budeme připraveni a schopni 
na ně reagovat. ActivPanel je řešení, které vás 
nenechá v nesnázích v žádném okamžiku. 

Zcela přirozeně ho využijete při běžné frontální 
i skupinové výuce, stejně tak jako v situaci, kdy 
budou všichni žáci nebo jejich část doma. Takových 
scénářů bude přibývat, výuka z domova se stane 
běžnou součástí vzdělávání, bez ohledu to, zdali 
budeme bojovat s dalšími vlnami pandemie či nikoli.  
Více o distanční výuce naleznete  
na aktivnitrida.cz/distancnivyuka. 

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU  
SITUACI.

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

Cena nezahrnuje instalaci. 

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

DOPLŇKOVÉ  
INFORMACE.
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