
Sestava pro mateřské školy
MultiBoard II

Mobilní interaktivní displej

Dejte sbohem 
zastaralým 
interaktivním 
tabulím!

nový standard ve vzdělávání
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Konečná cena s předáním na klíč. Obsahuje pojízdný stojan, integro-
vaný počítač, instalaci, zaškolení obsluhy a balík vzdělávacích aplikací 
(psaní, kreslení, logopedie, abeceda, čísla, auta, dopravní značky, 
hodiny, vlajky, zvířata, barvy, činnosti, povolání, anglická slovíčka).

úhlopříčka 165 cm pro velké prostory

139.000 Kč  včetně DPH

úhlopříčka 140 cm pro standardní velikost třídy

109.000 Kč  včetně DPH
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Mobilní interaktivní displej MultiBoard II

Klasická interaktivní tabule

Elegantní
sestava s úzkými rámečky z leštěného hliníku je ozdobou každé třídy

Desetidotykový
moderní technologie podporuje současnou práci až deseti dětí najednou

Křišťálový obraz
LCD displej s FULL HD rozlišením zaručuje ostrý a jemný obraz čitelný 
i na přímém slunci 

Mobilní
díky pojízdnému stojanu můžete zařízení používat ve více třídách

Dataprojektor způsobuje rušivé stínění pracovní plochy

Tabule neumožňuje přemisťováni ani natočení

Zdroje okolního světla (slunce, zářivky) zhoršují kvalitu promítaného obrazu

Nutnost pravidelné kalibrace pracovní plochy

Pouze standardní rozlišení obrazu s nepřesným podáním barev

Malé dítě nedosáhne bez stupínku do horní části pracovní plochy

+

+

Porovnání interaktivního displeje
s interaktivní tabulí

All-In-One (řešení vše v jednom)
jediné, co potřebujete, je elektrická zásuvka - počítač i reproduktory jsou 
integrovány v těle zařízení, nepotřebujete žádný externí notebook, data-
projektor ani propojovací kabely

+

+

Dataprojektor
vyžaduje pravidelný odborný servis, 
má omezenou životnost

Notebook + reproduktory
nutnost vlastního notebooku a externích 
reproduktorů

Kabely a redukce
správné zapojení kabelů pro přenos 
obrazu, zvuku a dotyku vyžaduje čas 
a trpělivost pedagoga 

Stavební úpravy
montáž vyžaduje vrtání do zdí 
a instalaci kabelových lišt

– – – –

–

–

–

–

–

––

+
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Krátké hodnocení dotykového panelu MultiBoard v naší škole:

• naše očekávání zcela naplnil, v mnohém i předčil

• použití produktu (máme pouhý týden v MŠ), přesto jsme využi-
li již ve dvou třídách díky jeho mobilitě, jak výukové tematické 
programy, tak např. kreslení – děti nadchlo a samy dokázaly 
navolit nástroje, kreslí i 4-5 dětí najednou atd., logopedii (te-
prve objevujeme co vše nám nabízí – včetně mikrofonu), zpes-
tření tematického bloku

• soustředěnost

• možnost vstupu svých materiálů (flash disk)

• pro děti zefektivnění edukační práce, prověření dosažených 
vědomostí, využití grafomotoriky (po vytisknutí k založení 
do diagnostik a portfolií dětí)

• máme interaktivní tabuli _____: pro srovnání – díky mobili-
tě využití v různých třídách nejen v té, kde je tabule na zdi, 
po instalaci nezávislost na internetovém připojení (u IT čas-
té problémy), super výškově nastavitelný stojan, u IT _____ 
děti nedosáhnou na obrázky ve vyšších polohách prstem, často 
si cloní zavěšeným dataprojektorem, nutnost propojení přes 
notebook, jednoznačně lepší produkt

• předinstalované Windows 8.1

• výukové programy splňující požadavky všech oblastí RVP

• pokud se vám hodí naše názory dáváme souhlas s jejich použi-
tím

• pro zasmátí: 3letý chlapeček pomačkal co se dalo, jiný řekl 
„Tys to pokazil!“ a ten 3letý odpověděl „Ne, to se načítá, víš“

Řeháčková J., řed. MŠ

Reference z českých
mateřských škol
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Leden: hravé činnosti ve 108 interaktivních scénách, písnič-
ky a motivační říkanky; 6 písniček a 6 hudebních doprovodů; 
kreslicí modul s funkcí uložení i tisku listu; návrh činností pro 
rodiče a děti:
U lanovky - číselná řada 1-6
Programem děti provází: SNĚHULÁK

Jazyk:
školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

Červen: hravé činnosti v 73 interaktivních scénách (19 varia-
bilních), písničky a motivační říkanky; 9 písniček a 9 hudebních 
doprovodů; kreslicí modul na volné kreslení; návrh činností 
pro rodiče a děti: hra Trháme a třídíme třešně
Programem děti provází: PEJSEK

Jazyk:

Moje vlast ČR: hravé činnosti v 57 interaktivních scénách (20 
variabilních), písničky a motivační říkanky; 6 písniček a 6 hu-
debních doprovodů; státní hymna ČR; kreslicí modul pro volné 
kreslení; návrh činností pro  rodiče a děti: pexesa s obrázky nebo 
znaky měst, pexeso s vlajkami, hry Zhasni světla! a Vyčisti řeku!
Programem děti provází: LIPÁČEK

Jazyk:

Duben: hravé činnosti ve 121 interaktivních scénách, písnič-
ky a motivační říkanky; 8 písniček a 8 hudebních doprovodů; 
kreslicí modul s funkcí uložení i tisku listu; návrh činností pro 
rodiče a děti: hry Chyť všechna vajíčka, Barevná vajíčka
Programem děti provází: KUŘÁTKO

Jazyk:

Les: hravé činnosti ve 140 interaktivních scénách, písničky 
a motivační říkanky; 5 písniček a 5 hudebních doprovodů; 
kreslicí modul na volné kreslení; návrh činností pro rodiče 
a děti: Stíny zvířátek, Stíny plodů a šišek
Programem děti provází: VEVERKA

Jazyk:

Prosinec: hravé činnosti ve 110 interaktivních scénách, písnič-
ky a motivační říkanky; 11 písniček a 11 hudebních doprovodů; 
kreslicí modul s funkcí uložení i tisku listu; adventní kalendář 
plný úkolů; návrh činností pro rodiče a děti: Najdeš hračku?
Programem děti provází: ČERTÍK

Jazyk:

Čím budu 1.: hravé činnosti ve 190 interaktivních scénách (154 
variabilních), písničky a motivační říkanky; 22 písniček a 22 hu-
debních doprovodů; 20 animovaných postav povolání a řemesel 
s vlastní písničkou, říkankou a úkoly; kreslicí modul s funkcí ulo-
žení i tisku listu; návrhy činností pro rodiče a děti: hra U pokladny 
v obchodě, pexeso
Programem děti provází: PILNÁ VČELKA

Jazyk:

Březen: hravé činnosti v 94 interaktivních scénách, písničky 
a motivační říkanky, fotogalerie  jarních  květin; 8 písniček a 8 
hudebních doprovodů; kreslicí modul s funkcí uložení i tisku 
listu; návrh činností pro rodiče a děti: Doplnění nebo sestavení 
obrazu měsíce března, Vaříme zeleninovou polévku
Programem děti provází: SLUNÍČKO

Jazyk:

Listopad: hravé činnosti v 78 interaktivních scénách (15 varia-
bilních), písničky, motivační říkanky; 9 písniček a 9 hudebních 
doprovodů; omalovánky a kreslicí modul pro volné kreslení; 
návrh činností pro rodiče a děti: hra Chyť všechny kaštany, 
třídění listí do tašek
Programem děti provází: VĚTŘÍK

Jazyk:

Písmáčkovy úkoly: hravé činnosti v 99 interaktivních scénách (16 
variabilních scén), písničky a motivační říkanky; 19 písniček a 19 
hudebních doprovodů; kreslicí modul s funkcí uložení i tisku listu; 
52 prac. listů s hudebním doprovodem; návrh činností pro rodiče 
a děti: hry Chytej písmena, Zpívej s Písmáčkem nebo Pexeso
Programem děti provází: PÍSMÁČEK

Jazyk:

Květen: hravé činnosti ve 106 interaktivních scénách (58 va-
riabilních), písničky a motivační říkanky; 10 písniček a 10 hu-
debních doprovodů; kreslicí modul + tvorba přání pro mamin-
ku: dokreslení nebo sestavení přání s podpisem doprovázené 
hudbou s možností tisku nebo uložení; návrh činností pro ro-
diče a děti: hra Hlídej májku!
Programem děti provází: BERUŠKA

Jazyk:

Zvířata na statku: hravé činnosti ve 151 interaktivních scénách 
(41 variabilních) se zvuky zvířat i jejich mláďat; písničky a mo-
tivační říkanky; 10 písniček a 10 hudebních doprovodů; kreslicí 
modul na volné kreslení; návrh činností pro rodiče a děti: hra 
Zažeň všechny slepičky
Programem děti provází: KŮZLÁTKO

Jazyk:

Dopravní škola a školička: hravé činnosti v 72 interaktivních scé-
nách (13 variabilních) se zvuky dopravních prostředků, majáků, 
světelných signalizací a hlášení stanic metra; písničky a motivační 
říkanky; kreslicí modul; návrh činností pro rodiče a děti: Pexeso s do-
pravními značkami, Pexeso s piktogramy, Pravidlo „Vidět a být viděn“
Programem děti provází: ČERVENÉ AUTÍČKO

Jazyk:

Říjen: podzimní činnosti ve 130 interaktivních scénách (90 va-
riabilních), písničky a motivační říkanky; 4 písničky a 4 hudební 
doprovody; kreslící modul s funkcí uložení a tisku listu; návrh 
činností pro rodiče a děti: hra Třídíme brambory
Programem děti provází: JEŽEČEK

Jazyk: 

Ceny jsou včetně DPH

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.990 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.990 Kč

1.500 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.990 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.990 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč

školní licence pro 3 zařízení

2.490 Kč
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Barevné kamínky®

a příslušenství

Bezdrátová klávesnice 
s myší

Mikrofon 
pro logopedii
včetně konfigurace

Prodlužovací kabel 
s přepěťovou ochranou
je vybaven bezpečnostními dětský-
mi krytkami, poskytuje záruku na 
připojená zařízení 

1.000 Kč 500 Kč


