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Nabídka AV MEDIA  
pro 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 
Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Digitální učební pomůcky 
pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

Prevence digitální propasti  
pro znevýhodněné žáky

Školy obdrží do svých rozpočtů finanční prostředky z NPO. Tyto prostředky jsou určeny na digitální učební pomůcky určené 
pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí a na pořízení mobilních digitálních zařízení pro 
znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Připravili jsme výběr osvědčených pomůcek z naší nabídky, které 
odpovídají parametrům výzvy a lze je pořídit právě z NPO.  

Pro informace a pomoc s výběrem, individuální nabídku či specifické požadavky jsou vám k dispozici naši regionální konzultanti 
nebo se obraťte na skoly@avmedia.cz. 

MŠ = 8 000 Kč × počet učitelů
(jednorázově v roce 2022) (jednorázově v roce 2022 nebo 2023)

ZŠ, SŠ = 1 000 Kč × počet žáků

ZŠ, SŠ = (50 Kč × počet žáků) + (K × 16 000 Kč)
(opakovaně, v roce 2022, 2023, 2024)

(K = koeficient, který je pro každou školu individuální, konkrétní částku zjistíte zadáním RED IZA školy do tabulky získané prostřednictvím  
datových schránek v dopisu školám)

Detailní informace k NPO: www.edu.cz/digitalizujeme
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VEX Robotika – sady pro skupinovou výuku informatiky a robotiky

NOVÁ INFORMATIKA A ROBOTIKA

Robotika VEX umožňuje zapojit do informatického myšlení, algoritmizace a kódování všechny žáky od MŠ přes ZŠ až po gymnázia a odborné 
střední školy. Žáky provází všemi úrovněmi aplikace VEXcode s blokovým programováním založeným na Scratchi, případně pro pokročilejší 
je zde textové programování založené na Pythonu a C++. 

à 5 979 Kč s DPH 
4 941 Kč bez DPH

celkem za Třídní sadu 

35 868 Kč s DPH 
29 643 Kč bez DPH

Malý robot pro nejmenší a první seznámení s robotikou. Ideální pro začátky s algoritmizací 
a kódováním. Bez nutnosti použití počítače.

VEX 123 Třídní sada  
za zvýhodněnou cenu včetně bonusů  
6× zvýhodněná žákovská sada 

BONUS – herní pole, mantinely, přepravní taška,  
nabíječka, náhradní sada programovacích karet  
(v celkové hodnotě 5 000 Kč) 
BONUS – školení pro 1 osobu, webinář + navazující 
prezenční školení (v celkové hodnotě 1 750 Kč)

6 038 Kč s DPH 
4 990 Kč bez DPH

à 9 595 Kč s DPH 
7 930 Kč bez DPH

celkem za Třídní sadu 

47 975 Kč s DPH 
39 649 Kč bez DPH

9 668 Kč s DPH 
7 990 Kč bez DPH

à 15 488 Kč s DPH 
12 800 Kč bez DPH

celkem za Třídní sadu 

77 440 Kč s DPH 
64 000 Kč bez DPH

17 303 Kč s DPH 
14 300 Kč bez DPH

VEX 123 Žákovská sada  
•  Robotický puk, kodér, programovací karty,  
•  Barevný prstenec, USB kabel 

VEX GO Žákovská sada  
•  275 konstrukčních a pohybových dílů 
•  3 motory, nárazníkový senzor s LED, senzor oko  

(vzdálenost, světlo, barvy), elektromagnet 
•  Mozek robota, baterie, spínač motorů 
•  Kleště Pin tool, USB kabel 

VEX IQ Žákovská sada  
•  1 000 konstrukčních a pohybových dílů 
•  4 motory, dotykový senzor s LED, nárazníkový 

senzor, senzor oko, senzor vzdálenosti 
•  Mozek robota + baterie, dálkový ovladač + baterie 
•  Kleště Pin tool, USB kabel

VEX GO Třídní sada  
za zvýhodněnou cenu včetně bonusů  
5× zvýhodněná žákovská sada 

BONUS – mantinely herního pole, přepravní taška,  
nabíječka, doplňková sada dílů (v celkové hodnotě  
5 000 Kč) 
BONUS – školení pro 1 osobu, webinář + navazující 
prezenční školení (v celkové hodnotě 1 750 Kč)

Základní stavebnice – ideální pro informatiku, robotiku i základy fyziky – mechaniky.

VEX 123

VEX GO

VEX IQ Třídní sada  
za zvýhodněnou cenu včetně bonusů 
5× zvýhodněná žákovská sada 

BONUS – herní pole, výukové prvky, přepravní 
taška, nabíječka, doplňková sada dílů  
(v celkové hodnotě 5 000 Kč) 
BONUS – školení pro 1 osobu, webinář + navazující 
prezenční školení (v celkové hodnotě 1 750 Kč)

Robotická stavebnice pro robotiku a mechatroniku s plastovými díly. Programování v aplikaci 
VEXcode IQ s blokovým (Scratch) nebo textovým (Python) programováním.

VEX IQ



VEX EXP Žákovská sada 
Sada pro 1 skupinku žáků: 
•  1 000 konstrukčních a pohybových dílů 
•  5 motorů, senzor vzdálenosti, optický senzor,  

2x nárazníkový senzor 
•  Mozek robota + baterie, dálkový ovladač + baterie 
•  Kola s pneumatikami, vícesmrová kola, antistatická kola 
•  USB kabel

28 919 Kč s DPH 
23 900 Kč bez DPH

Pokročilá robotická stavebnice pro robotiku a mechatroniku s kovovými konstrukčními díly. 
Programování v aplikaci VEXcode EXP s blokovým (Scratch) nebo textovým (Python) progra-
mováním. Díky dálkovému ovladači si žáci mohou nejdříve vyzkoušet mechanické vlastnosti 
robota a poté robota osadit senzory a naprogramovat autonomní pohyb.

VEX EXP

12 088 Kč s DPH 
9 990 Kč bez DPH

VEX IQ herní pole  
Herní pole se 48 dlaždicemi a mantinely,  
rozměr 182 × 244 cm.

3 630 Kč s DPH 
3 000 Kč bez DPH

VEX IQ herní elementy  
Pro soutěžní sezonu 2022/2023.

www.vexrobotika.cz 
Inspirativní a instruktážní videa,  
školení, návody, metodiky, webináře  
a mnoho dalšího...



Žákovská sada Coding 

8x programovací jednotka //code.Node, tištěná 
učebnice pro výuku programování, úlohy na 
USB, software SPARKvue. Přehledně uspořádáno 
v polstrovaném přepravním boxu.

39 930 Kč s DPH 
33 000 Kč bez DPH

PASCO SENSORIUM FYZIKA 4.0 

Sada obsahuje bezdrátová i klasická čidla vhodná pro experimenty  
ve fyzice. 

PASCO SENSORIUM BIOLOGIE 4.0 

Vhodná kombinace bezdrátových i klasických čidel pro realizaci  
fyziologických, biologických i environmentálních experimentů.

39 930 Kč s DPH 
33 000 Kč bez DPH

39 930 Kč s DPH 
33 000 Kč bez DPH

27 960 Kč s DPH 
23 108 Kč bez DPH

27 960 Kč s DPH 
23 108 Kč bez DPH

NOVÁ INFORMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY

Pasco Sensorium – předmětové sady pro skupinovou výuku přírodních věd

Přeneste experimentování v přírodních vědách na žáky. PASCO Sensorium v sobě skrývá vše, co budete potřebovat  
pro výuku přírodních věd.  
Sada vždy obsahuje:  •  box na uskladnění senzorů a snadné přenášení  •  metodickou příručku pro 37 různých úloh  •   
předpřipravené žákovské úlohy  •  bezdrátové rozhraní Airlink a senzory  •  SW SPARKvue

PASCO SENSORIUM SCIENCE 4.0  

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých můžete realizovat 
experimenty napříč jednotlivými předměty.

PASCO SENSORIUM CHEMIE 4.0 

Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty.  
V boxu je dost místa i pro další senzory.

39 930 Kč s DPH 
33 000 Kč bez DPH

39 930 Kč s DPH 
33 000 Kč bez DPH

23 960 Kč s DPH 
19 802 Kč bez DPH

Sada Chemie 4.0 Plus 

Rozšiřující sada pro experimenty v chemii.

Sada Fyzika 4.0 Plus 

Rozšiřující sada pro experimenty ve fyzice.

Sada Biologie 4.0 Plus 

Rozšiřující sada pro experimenty v biologii.



Představte si, že jste schopni vzít své studenty na Měsíc, plavat krevní cévou nebo cestovat časem a setkat se s dinosaury, bez ohledu na to, 
kde jsou nebo jaké zařízení mají. Žák je ve VR prostoru a pohybuje se pomocí ručního ovladače. Licence zajistí přístup ke knihovně obsahu 
umožňující pracovat s předpřipravenými pracovními listy určenými pro virtuální a rozšířenou realitu a knihovnou studijního obsahu – 3D objekty, 
360° obrázky a videa.

Stolní 3D skener určený ke skenování menších 
i větších předloh vč. textury. 
Bezpečné snímání díky využití bílého světla – 
s otočným stolkem i bez. Přesné a detailní 
výstupy plně postačující pro 3D tisk určený pro 
školství, umění a design, digitální tvorbu.

Prémiové náhlavní soupravy pro virtuální a rozšířenou realitu ClassVR nabízejí vše, co školy potřebují, 
aby se virtuální realita stala realitou při výuce ve třídě. 
 
Součástí ruční ovládací kontroler pro pohyb v Avantis World. Vše bezpečně uložené v mobilním boxu 
s prostorem pro 4 náhlavní soupravy. LCD displej s vnitřním uložištěm 64 GB a pamětí 4 GB WiFi, USB-C, 
MCR, stereo repro.

ClassVR Premium Headset 4 ks (64 GB) 

37 498 Kč s DPH 
30 990 Kč bez DPH

ClassVR ruční ovladač 4 ks 

20 558 Kč s DPH 
16 990 Kč bez DPH

Pěnová kostka s potiskem/markery  
  pro interakci  

2 168 Kč s DPH 
1 792 Kč bez DPH

ClassVR Box pro 4 ks náhlavních setů 

19 372 Kč s DPH 
16 010 Kč bez DPH

Náhlavní sety určené do školních lavic pro virtuální, mix a augmentovanou realitu

Základní licence ClassVR portal + Avantis World  

20 558 Kč s DPH 
16 990 Kč bez DPH

Rozšířená licence ClassVR portal + Avantis World 

39 918 Kč s DPH 
32 990 Kč bez DPH

Premium licence ClassVR portal + Avantis World 
59 278 Kč s DPH 
48 990 Kč bez DPH

3D TECHNOLOGIE, VIRTUÁLNÍ  
A DALŠÍ REALITY

ClassVR Premium Headset 
(64 GB) včetně ovladače

3D skener 32 658 Kč s DPH 
26 990 Kč bez DPH

Samostatné
VR headsety

Centrální správa 
headsetů

Obsahy v souladu 
s osnovami

Instalace 
a školení

Bezpečné ukládání 
a nabíjení



Odolný flexibilní notebook

HP ProBook x360/ Lenovo ThinkPad 
Yoga 11e – pro žáka  

•  dotykové, konvertibilní, lehké zařízení, 
odolné vůči nárazům 

•  11,6" displej, dvě kamery 
•  4 GB RAM, 128 GB SSD disk,  

Wi-Fi, BT, USB-C, Windows®10 Pro 
•  záruka 2 roky v servisním středisku  

s odvozem a vrácením 

17 965 Kč s DPH 
14 847 Kč bez DPH

21 953 Kč s DPH 
18 143 Kč bez DPH

HP ProBook 455 G8 – pro učitele 

•  Lehký, odolný, v kovovém šasí s dlouhou 
výdrží – celodenním provozem na baterii 

•  15.6 FHD display, Ryzen, 8 GB, 256 GB 
•  WiFi ac 2 × 2, BT, USB-C, Windows 10 Pro 
•  tříletá servisní služba u zákazníka  

s odezvou do následujícího pracovního 
dne

Pro učitele i žáky

Úložné skříně LapCabby

LapCabby Mini 32 V 

Dobíjecí skříň pro Notebook – prostor pro uložení až 32 ks 
dle rozměrů (2in1 / tabletů), pro 16 ks notebooků 
standardních 15" rozměrů, max. velikost uložených  
zařízení 50 × 450 × 360 mm, správa kabelů,  
uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděná), 
umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení  
ze sítě 230 V, v pěti volitelných barevných provedeních: 
fialová, modrá, šedá, oranžová, lime

34 980 Kč s DPH 
28 909 Kč bez DPH

NOTEBOOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mobilní a lehké dobíjecí skříňky pro žákovské notebooky, netbooky a tablety. Jejich výhodou 
je snadná manipulace po prostorách celé školy a bezpečné uložení, čímž se snižuje riziko 
odcizení nebo poškození.

Jednotka řízení napájení 

Jednotka řízení nabíjení – funkce měkkého startu měří 
náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu 
nabíjení zařízení v časovém rozmezí, pojistková ochrana 
proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní 
nabíjení s možností naplánování napájení zařízení ve  
třech časových plánech

24 188 Kč s DPH 
19 990 Kč bez DPH

LapCabby Mini 20V 

Dobíjecí skříň pro notebook – prostor pro uložení až 20 ks 
(2in1 / tabletů), pro 10 ks notebooků standardních 13–15" 
rozměrů, max. velikost uložených zařízení  
50 × 450 × 360 mm, správa kabelů, uzamykatelná,  
mobilní na kolečkách (dvě bržděná), umožnuje připojit 
a nabíjet současně až 20 zařízení ze sítě 230 V, v pěti 
volitelných barevných provedeních: fialová, modrá, šedá, 
oranžová, lime

21 549 Kč s DPH 
17 809 Kč bez DPH

Jednotka řízení napájení 

Jednotka řízení nabíjení – funkce měkkého startu měří 
náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu 
nabíjení zařízení v časovém rozmezí, pojistková ochrana 
proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní 
nabíjení s možností naplánování napájení zařízení ve  
třech časových plánech

24 188 Kč s DPH 
19 990 Kč bez DPH

24 079 Kč s DPH 
19 900 Kč bez DPH

Vizualizér

SMART SDC-650 

Ovládání přes SMART  
Výukový software

•  dokumentová kamera 
•  webová kamera pro smíšenou výuku 
•  flexibilní rameno 
•  LED osvětlení předmětu



STANDARD SMÍŠENÉ VÝUKY

Mobilní set pro zapojení žáků, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky. 
I bez pandemie se vždy najde nějaký dlouhodobě nepřítomný žák 
(onkologické diagnózy, těžké úrazy apod. či třeba dlouhodobý pobyt 
v zahraničí aj.). Dosud se musel učit sám doma a složitě látku dohánět. Online 
výuka otevřela nově možnosti zapojit takové děti do běžného vzdělávání. 
Příležitost a přirozené využití možností, které nám dnešní technologie 
poskytují, aby vzdělávání probíhalo pro všechny plynule. Řešení navíc podpoří 
projektovou výuku, komunikaci žáků se zahraničními školami atd.

14 945 Kč s DPH 
12 351 Kč bez DPH

19 989 Kč s DPH 
16 520 Kč bez DPH

39 991 Kč s DPH 
33 050 Kč bez DPH

38 877 Kč s DPH 
32 130 Kč bez DPH

Orientační ceny, cena se může lišit dle aktuální dostupnosti jednotlivých komponent.

Kamera Soundbar

Monitor Mobilní stojan

SMART Výukový software 
 
Balíček, který přináší vše potřebné pro zapojení žáků ve třídě i online v jednom

Zvýhodněná multilicence pro 10 učitelů

Roční licence pro jednoho učitele 3 328 Kč s DPH 
2 750 Kč bez DPH

7 865 Kč s DPH 
6 500 Kč bez DPH

Zvýhodněná multilicence pro 20 učitelů 14 520 Kč s DPH 
12 000 Kč bez DPH

Zvýhodněná multilicence pro 5 učitelů 4 235 Kč s DPH 
3 500 Kč bez DPH

SMART Výukový software 

Obsahuje SMART Notebook Basic + navíc: 
•  Formativní testování s pomocí žákovských zařízení 
•  Digitální učební aktivity formou her 
•  Pracovní prostory v cloudu pro spolupráci uvnitř třídy i mimo ni 
•  Sdílení digitálních učebních aktivit a cvičení na žákovská zařízení 
•  SMART Online (Lumio) – cloud prostředí pro tvorbu, ukládání  

a sdílení interaktivních cvičení a aktivit 
•  Integrace s G – suite (přes Google Drive) a Microsoft (SSO)

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO PREZENČNÍ  
I ONLINE VÝUKU

SMART Notebook jako aplikace na PC 

SMART lab digitální učební aktivity SMART response 2 hlasování a testování

Lumio by SMART jako cloud prostředí dostupné odkudkoli



AV MEDIA SYSTEMS, a.s. • skoly@avmedia.cz • www.avmedia.cz

NABÍDKA platí od 1. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Pomoc zkušených 
lektorů  
(webináře, kurzy, 
mentoring)

Metodika  
a náplň klubů 
– tipy a inspirace

Robotické stavebnice,  
VR brýle, senzory, kamery aj. 

(např. z NPO či Šablon III)

NAŠE PODPORA ŠKOLÁM


