
Mobilní interaktivní displej MultiBoard
+

nejrozšířenější vzdělávací sestava v ČR

Vyhněte se velkým problémům s levnými napodobenina-
mi! Dejte přednost MultiBoardu, osvědčenému originálu, 
který je denně prověřován tisíci dětmi v českých mateř-
ských školách.

POZOR
na nebezpečné plagiáty!
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Moc pozdravů od dětí a pracovnic z Hluboké.
MultiBoard, který jsme zakoupili na konci roku, je opravdu báječná 
věc. Samozřejmě, že každý začátek je vždycky těžký, ale spíše pro 
nás dospělé (starší učitelky) než pro děti. Děti zvládají práci na PC, 
a proto mnohdy jsou našimi poradci, jak postupovat dál a na co šip-
kou ukázat nebo se dotknout. Displej je velkým pomocníkem, když 
potřebujeme oživit výchovně vzdělávací činnost a ihned dopoled-
ne je pro děti mnohem zajímavější. Zatím máme zakoupen pouze 
vzdělávací program Prosinec, ale již v příštím týdnu doobjednám 
jiné Vámi nabízené programy ( v rámci finančních možností). Vy-
užíváme programy, které jsou nainstalovány, a pokaždé najdeme 
něco nového, co jsme ještě s dětmi nevyzkoušeli. Tento týden jsme 
s předškoláky probírali číselnou řadu, přiřazování, porovnávání 
a číslice. Jen na malou chvíli jsem chtěla využít na doplnění dis-
plej, a nakonec jsem s dětmi sama vydržela pracovat téměř hodinu 
s možnostmi, které jsou v programu. Opravdu moc dobrá věc. Děti 
dostaly za úkol (společně s rodiči) vymyslet jméno pro našeho no-
vého kamaráda ve třídě. V tomto školním roce bych ráda zakoupila 
další dva displeje pro odloučená pracoviště. Snad mé plány vyjdou 
a i děti na dvou dalších školkách budou moci využít tohoto pomoc-
níka při vzdělávání dětí. 

Mgr. Daniela REMTOVÁ
ředitelka MŠ Hluboká nad Vltavou
tel. 387 966 165

Dobrý den,
v obou budovách jsme na displejích již s dětmi pracovali (hlavně 
Barevné kamínky). Ve třídě Hastrmánci (to byla ta první montáž 
a zaškolení) jsme vymysleli našemu novému zařízení jméno „Všez-
nálek Pomocníček.“ Nemohli jsme se rozhodnout zda dát Všeználka 
či  Pomocníčka, tak jsme nakonec dospěli k názoru, že lidé mají také 
jméno a příjmení, proto jsme název interaktivní displej nahradili po-
jmem Všeználek Pomocníček :) 
Zaškolení od vás bylo naprosto skvělé a profesionálně provedeno. Po-
kud se domluvíme na termínu dalšího školení zaměřeného na práci 
s EasiNotem, ihned dám vědět, aby termín vyhovoval také vám.
Děkuji.

S přáním pěkných dnů
Bc. Jitka Kučerová, ředitelka Mateřská škola Jedovnice
Tel. 516 442 124

Mateřská škola Hluboká nad Vltavou | 3 zařízení

Mateřská škola Jedovnice | 2 zařízení

Krásný den z Radotína.
Máme dva MultiBoardy, se kterými se teprve učíme pracovat, proto-
že doposud jsme žádnou IT techniku ve třídách nepoužívali. Zakou-
pily jsme všechny Barevné kamínky a překvapilo nás, že už tříleté 
děti projevily velký zájem se zapojit. Přínosem je určitě soustředění 
dětí, vzájemná tolerance , zpestření výuky, seznamování s novými 
technologiemi, ale i zábava. Jelikož se o něj střídá více tříd, je využí-
ván na 100%. Nově jsme se ho naučili používat také na prezentaci 
při čtvrtečních pedagogických poradách. 

Mgr. Věra Rohlíková
ředitelka mateřské školy
tel. 734 249 811

Mateřská škola Radotín | 2 zařízení

Mateřská škola Libčeves | 1. zařízení

Hodnocení interaktivního displeje MultiBoard.
Dlouho jsme chtěli našim dětem v mateřské škole pořídit interak-
tivní displej.
Jenže jsme pořád nevěděli jaký. Hledali jsme informace, recenze, 
nápady, nabídky, programy. Nabídek bylo docela dost, ale až skoro 
poslední nabídka nám padla do oka. 
Dostali jsme pozvání na výstavu hraček a interaktivních pomůcek 
do školek. Využili jsme nabídky a ta asi nejvíce rozhodla.
Na prezentaci interaktivního displeje jsem si vše mohla vyzkoušet, 
osahat. Naší mateřské škole vyhovovala na displeji MultiBoard jeho 
mobilita a vše bez dodatečných kabelů a montáží (opravdu je vše 
v jednom). Nepotřebujeme žádný počítač, žádný notebook, žádné 
lampy. 
Displej MultiBoard jsme objednali, paní Pospíšilová a pan Patera 
nám jej přijeli nainstalovat, dokoupili jsme programy „Barevné ka-
mínky“ a hned jsme začali pracovat. Od té doby se děti vždy těší, 
kdy budeme s naším chytrým kamarádem zase pracovat. 
Kdybych měla interaktivní displej hodnotit jednou větou – JE TO 
PROSTĚ PARÁDA.

Jana Knesplová, Mateřská škola Libčeves
Tel.: 736 752 220

Mateřská škola Příšovice | 1 zařízení

Zdravím Vás,
od Vás zakoupený interaktivní panel MultiBoard si velice pochva-
lujeme. Je pravda, že jsme se zpočátku obávali, zda ho dostatečně 
využijeme, zda s ním budeme umět pracovat, zda bude přínosem 
pro naši práci. Obavy byly zbytečné, i mladší děti na něm kreslí, plní 
úkoly a hlavně všichni pracujeme s krásnými Barevnými kamínky. Je 
to zajímavé zpestření pro děti i pro nás.
Ještě jednou děkujeme za Vaši ochotu a těšíme se na další spolupráci.
 
Dana Žďárská, MŠ Příšovice
Tel: 485 177 160

Mateřská škola Nový Bydžov | 2 zařízení

Dobrý den, 
v naší Mateřské škole Sluníčko, jsme se rozhodli pro zakoupení už 
druhého interaktivního displeje MultiBoard. Zaškolení pro práci pro-
běhlo v přátelské a pohodové atmosféře. Moc děkujeme za velice 
profesionální přístup a pomoc nad rámec Vaši činnosti. Od prvního 
dne instalace se děti těší do školky, zkouší různé programy a učí se 
nové úkoly. Bylo to pro nás to správné rozhodnutí. 
Děkuji.

Bc. Jana Nosková, ředitelka Mateřské školy Sluníčko,
Nový Bydžov, U Plovárny 1380

Reference
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MŠ Holešov MŠ Horšovský Týn MŠ Hradešice

MŠ Babice MŠ Březnice MŠ Čermná nad Orlicí

MŠ Červený Kostelec MŠ České Budějovice MŠ Hluboká nad Vltavou

MŠ Hrochův Týnec MŠ Jedovnice MŠ Jenštejn

MŠ Libčeves MŠ Luleč MŠ Medlov
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MŠ Příšovice MŠ Radotín MŠ Rousínov

MŠ Potůčky
MŠ Ostrava MŠ Ostrovec

MŠ Náměšť nad Oslavou
MŠ Mělník MŠ Mosty u Jablunkova

MŠ Opava
MŠ Nový Bydžov MŠ Olomouc

MŠ Přezletice
MŠ Praha MŠ Přerov

Reference
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MŠ Ústí nad LabemMŠ Uhříněves
MŠ Velká Hleďsebe

MŠ Šťáhlavy
MŠ Skuteč MŠ Sosnová

MŠ Tursko
MŠ Šternberk MŠ Šumice

MŠ Velvary MŠ Zlín MŠ Zruč nad Sázavou

MŠ Žamberk MŠ Žatec MŠ Žeravice 
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před nákupem, dáte-li přednost osvědčenému MultiBoardu, 
který se prodává ve 30 zemích světa a má tomu odpovídající 
servisní zázemí, nebo zda-li budete experimentovat s výrob-
kem exotického jména pocházejícím z čínského e-shopu, který 
možná bude tím prvním kusem dodaným do Evropy. 

Abychom Vám rozhodování ulehčili, zařadili jsme nově 
do nabídky cenově dostupnější sestavu za 79.000 Kč včetně 
DPH, případně samotný interaktivní displej za nepřekonatel-
ných 49.000 Kč včetně DPH.

Vyslyšeli jsme také přání našich nejdůležitějších zákazníků, 
tj. dětí z Vašich mateřských škol a dali jsme jim prostor, aby si 
jednotlivé sestavy samy pojmenovaly. Z desítek návrhů jsme 
zatím vybrali: Pomocníček, Všeználek a Barvínek. Má-li Vaše 
školka další návrhy, napište nám je prosím na náš Facebook.

 MultiBoard je nejlepší vidět na vlastní oči. Zavolejte mi, 
ráda Vám vyhledám kontakt na nejbližší školku ve Vašem 
okolí, která již zařízení používá. Pokud by to pro Vás bylo 
daleko, přijedeme i s MultiBoardem za Vámi na nezávaz-
nou prezentaci. Zařízení si také můžete vyzkoušet na tra-
dičním jarním veletrhu Vše pro školy a školky, který se koná  
2. a 3. května 2017 v kongresovém centru hotelu Olympik 
v Praze, kam Vás tímto srdečně zvu. Volnou vstupenku na-
leznete na 11. straně.

Máte-li omezený rozpočet a přesto nechcete dělat kompro-
misy v kvalitě interaktivního vzdělávání,  pak nás neváhejte 
kontaktovat. Uděláme Vám individuální projektovou nabídku 
a pomůžeme Vám najít vhodné způsoby financování. Máme 
za sebou stovky úspěšných projektů, naše zařízení používají 
denně tisíce dětí nejen ve velkých městech, ale i v těch nejod-
lehlejších obcích naší vlasti. 

S přáním hezkých jarních dnů
Mgr. Martina Pospíšilová

Vážené paní ředitelky,
Vážené paní učitelky,

jmenuji se Martina Pospíšilová a u společnosti MultiBoard 
Prestigio pracuji jako lektorka, tj. školím pedagogy v práci 
s moderními vzdělávacími ICT nástroji. Mnohé z Vás mě již 
znají osobně ze školení, které následuje vždy po nainstalování 
nového MultiBoardu a které se díky srdečné atmosféře často 
protáhne na dvojnásobek plánovaného času. 

Mobilní interaktivní displej MultiBoard s programy Barevné 
kamínky se v mateřských školách stal fenoménem. Nejlepším 
důkazem jeho popularity je, že si ho každý týden kupují další 
a další mateřské školy. Je  mnoho takových, které si zakoupily 
jedno zařízení a nyní si objednávají i několik dalších do zbý-
vajících tříd. Těší mne, že u předání mohu obvykle být a sdílet 
neskrývanou radost dětí i dospělých při jeho prvním spuštění. 
Největším oceněním mé práce je, když mi pak paní učitelky 
spontánně volají a popisují, jak MultiBoard obohatil výuku 
v jejich škole a jak jsou děti z nového zařízení nadšeny.

Obliba MultiBoardu bohužel s sebou přináší i odvrácené 
stránky spojené s tržním prostředím a neznalostí těch, kteří si 
na něj měsíce šetří peníze. V poslední době se vyskytlo něko-
lik dalších “vizuálně podobných” produktů, které se snaží těžit 
z jeho slávy. Většinou se jedná o zařízení asijské provenience, 
která nesplňují přísné evropské, ani české normy a už vůbec 
nejsou vhodná pro použití ve specifickém prostředí Vašich 
mateřských škol. Tato zařízení snad mohou vypadat na první 
pohled podobně, ale MultiBoard má např. v porovnání s nimi 
certifikaci na nerozbitnost skleněného displeje. Jistě si umíte 
představit, co se stane, když se dětem pod rukama rozbije sklo 
velikosti okenní tabule vážící mnoho kilogramů. Zvažte tedy 

ŠKOLENÍ
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7

Elegantní
sestava s úzkými rámečky z leštěného hliní-
ku je ozdobou každé třídy

Desetidotykový
moderní technologie podporuje 
současnou práci až deseti dětí 
najednou

Integrovaná barevná 
tiskárna
s extra nízkými náklady na tisk

All-In-One
(řešení vše v jednom)
jediné, co potřebujete, je 
elektrická zásuvka - počítač 
i reproduktory jsou integrová-
ny v těle zařízení, nepotřebu-
jete žádný externí notebook, 
dataprojektor ani propojovací 
kabely

Mobilní
díky pojízdnému stojanu můžete 
zařízení používat ve více třídách

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

Barevné kamínky
předinstalované všechny vzdělá-
vací programy v demo verzi

+
+

+

+

+

+

Mobilní interaktivní displej MultiBoard
All-in-One LED technologie

+

SPECIFIKACE

Copyright MultiBoard s.r.o. 2017, všechna práva vyhazena



Vzdělávací sestavy pro mateřské školy

• odolný desetidotykový značkový FullHD displej s úhlo-
příčkou 140 cm

• pojízdný celokovový stojan
• tři dotyková pera
• 14× předinstalovaný program Barevné kamínky v demo 

verzi (pro plnou verzi stačí dokupovat aktivační kódy, sami 
již nic neinstalujete)

• program v češtině pro psaní, kreslení a vytváření vlastních 
úloh

• doplňkový balík vzdělávacích aplikací v plné verzi (krte-
ček, barvy, čísla, tvary, profese, hodiny, angličtina atd.)

• dopravu a instalaci s předáním „na klíč“
• školení pedagogů v práci s ICT nástroji v rámci preprimár-

ního vzdělávání
• help desk - následnou uživatelskou podporu telefonem,  

e-mailem nebo i osobně
• záruku na displej 2 roky, autorizovaný servis výrobce 

s opravou u zákazníka (nic nikam neposíláte), pozáruční 
servis po celou životnost zařízení

Všechny sestavy obsahují:

Také poskytujeme:

S integrovaným počítačem All-in-One

• fakturaci v režimu náhradního plnění
• projektovou podporu pro čerpání ze šablon
• administrativní podporu pro veřejné zakázky
• individuální ceny pro velké zakázky
• interaktivní displeje pro základní, školy, konferenč-

ní místnosti, školicí centra apod., ceny od 49.000 Kč 
včetně DPH

Nejdostupnější náhrada zastaralých interaktivních tabulí. S Barevnými kamínky a dalšími programy pracujete 
po připojení Vašeho notebooku. Přístup na internet, psaní a kreslení je možné i bez bez připojeného počítače.

Nejmodernější technologie bez kompromisů. Nepotřebujete žádný externí notebook. V zařízení je již integrovaný 
výkonný počítač s Windows 10. Stačí zapojit do zásuvky a můžete ihned začít pracovat.

ˇMultiBoard Pomocnícek

MultiBoard Všeználek

rozděleno do 3 částí nepřevyšujících 39.500 Kč

rozděleno do 4 částí nepřevyšujících 39.500 Kč

79.000 Kč  včetně DPH

109.000 Kč  včetně DPH

Ceny
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USB Flash disk
s krtečkem

Prodlužovací kabel 
s přepěťovou ochranou
je vybaven bezpečnostními dětskými krytkami, 
poskytuje záruku na připojená zařízení 

S integrovaným počítačem All-in-One
S integrovanou barevnou tiskárnou
S doplňkovým příslušenstvím

MultiBoard Barvínek rozděleno do 4 částí nepřevyšujících 39.500 Kč

119.000 Kč  včetně DPH

• mimořádně levný tisk díky doplňování 
barev z lahviček

• jedna lahvička za 150 Kč vystačí na 6500 
stran

• tiskněte bez omezení fotografie, pracov-
ní listy i vlastní tvorbu

• již žádné drahé tonery a tiskové kazety

Špičková vzdělávací sestava zahrnující i barevné tiskové řešení Epson.

Integrovaná 
barevná tiskárna
s extra nízkými 
náklady na tisk

Bezdrátová 
klávesnice 
s myší

Mikrofon 
pro logopedii
včetně konfigurace
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Prodávající:

MultiBoard s.r.o.
Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 04565240, DIČ: CZ04565240, Bankovní spojení: 7302210427/5500
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249030

Kupující: 
(název subjektu)

IČO: 
(DIČ)

Jméno a funkce 
oprávněné osoby:

Telefon a email:

Bankovní spojení:

Fakturační
a dodací adresa:

Požadovanou volbu zakřížkujte. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vyplněnou objednávku prosím zašlete poštou na naši adresu.

OBJEDNÁVKA | Interaktivní displej MultiBoard – sestava pro mateřské školy

Tímto u prodávajícího závazně objednávám zboží a služby v rozsahu a specifikaci výše uvedených.

Datum: Podpis a razítko kupujícího:

množství: ______ ks

množství: ______ ks

množství: ______ ks

Programy Barevné kamínky (fakturováno samostatně):

Leden (2.490 Kč)

Březen (2.490 Kč)

Duben (2.490 Kč)

Květen (2.490 Kč)

Čím budu 1. (2.990 Kč)

Červen (2.490 Kč)

Říjen (2.490 Kč)

Listopad (2.490 Kč)

Prosinec (2.490 Kč)

Dopravní škola a školička (2.490 Kč)

Zvířata na statku (2.990 Kč)

Moje vlast ČR (2.490 Kč)

Les (2.990 Kč)

Písmáčkovy úkoly (2.990 Kč)

Poznámka k objednávce:

Způsob fakturace: Vystavit samostatné dílčí faktury nepřevyšující 39.500 Kč

Vystavit pouze jednu fakturu na celou částku

Jiný požadavek fakturace, bude upřesněno

Předmět a cena objednávky: MultiBoard Pomocníček 140 cm (79.000 Kč)

MultiBoard Všeználek 140 cm (109.000 Kč)

MultiBoard Barvínek 140 cm (119.000 Kč)

OBJEDNÁVKA

www.multiboard.cz info@multiboard.cz+420 273 132 327 MultiBoard Prestigio 
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Vše pro školy & školky

2.–3. května 2017 l 8–18 hodin   
Kongresové centrum Hotelu Olympik  
U Sluncové 14A l Praha 8

Pořadatel: Vše pro školy s.r.o., Matúškova 797/5, 149 00 Praha 4, IČO: 05765790, DIČ: CZ05765790

10.11. 2016 

Tuto část vstupenky je možné 
na registraci vyměnit za lístek
do TOMBOLY.

Tato vstupenka Vám umožňuje: 
navštívit veletržní část akce l účastnit se odborných přednášek l účastnit se losování tomboly 

Více informací a časový harmonogram doprovodného programu na www.vseproskolyaskolky.cz 
Vstupenka je platná po registraci na www.vseproskolyaskolky.cz/registrace

4. ročník veletrhu 

doplněný o program s akreditací MŠMT  

V.I.P. VSTUPENKA

Generální partner akce:

"

pozvánka na VELETRH
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Program s akreditací MŠMT



Mobilní interaktivní displej MultiBoard
+ nejrozšířenější

vzdělávací sestava v ČRBAREVNÉ KAMÍNKY

Společnost Barevné kamínky s. r. o. 
spolupracuje s PdF UHK

www.multiboard.cz info@multiboard.cz+420 273 132 327 MultiBoard Prestigio 

MultiBoard s.r.o., Business Centrum Ocelářská, Ocelářská 1354/35, 19000 Praha 9, Czech Republic


