
ClassVR je průlomový vzdělávací systém navržený speciálně pro školní výuku, který využívá jak 
virtuální, tak rozšířenou realitu. Studentům všech věkových kategorií nabízí poutavé, pohlcující zážitky 
a pomáhá jim porozumět předmětům a tématům prostřednictvím osobní zkušenosti. ClassVR zvyšuje 
zapojení studentů, posiluje uchovávání znalostí a celkově podporuje lepší studijní výsledky.

Balíček ClassVR obsahuje sadu samostatných VR / AR headsetů, robustní přenosnou paměťovou 
jednotku, uživatelské rozhraní uzpůsobené pro studenty, řadu vzdělávacích možností VR, AR & MR  
v souladu s osnovami, webový portál, který umožňuje učitelům snadno kontrolovat a spravovat 
zařízení.
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Samostatný headset - není potřeba žádné mobilní zařízení
Headset ClassVR je samostatné zařízení, které je zcela 
přizpůsobeno pro výuku ve třídě. Na rozdíl od jiných VR 
headsetů, ClassVR nevyžaduje žádná další zařízení, jako 
jsou například telefony. Vše je plně integrováno do jednoho 
zařízení, které je snadno použitelné a vysoce spolehlivé.

Profesní rozvoj, školení, implementace a podpora

Online kurzy ClassVR byly navrženy tak, aby vám 
pomohly dostat co nejvíce z vaší nové investice. 
Kurzy se skládají z ucelených přednášek s krátkými 
videy a kvízy, které vám umožní se vzdělávat 
ve vlastním tempu. Kurzy si můžete kdykoliv 
zopakovat, osvěžit si tak paměť a zdokonalit své 
dovednosti (pouze v anglickém jazyce).

Jednoduché ovládání a správa

Důležitou součástí ClassVR je portál pro učitele, který poskytuje veškerý 
obsah a nástroje nezbytné k přípravě poutavých lekcí. Online portál 
ClassVR usnadňuje přesouvání VR a AR obsahů do vlastních portfolií. 
Jedním kliknutím mohou učitelé obsahy poslat přímo do VR a AR souprav, 
nasměrovat je na konkrétní body, nebo si prohlédnout, čím se studenti 
právě zabývají.
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Vše, co potřebujete pro zapojení  
VR & AR do vaší výuky 

Plán lekcí a obsah pro virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu

Naše učební osnovy a strukturované výukové plány pomáhají rozvíjet 
představivost studentů. Žáci odchází se vzpomínkami a zkušenostmi, 
které jim pomáhají vizualizovat a chápat i ty nejkomplexnější vzdělávací 
předměty.

V současné době existuje více než 900 předpřipravených aktivit, které 
pokrývají širokou škálu témat a oborových předmětů. Ponořte studenty 
do 360-ti stupňových obrázků a videí, přeneste strany učebnic do reality 
díky AR, nebo si podržte virtuální 3D modely ve vlastních rukách. Buďte 
kreativní s 360 stupňovými kamerami a 3D modelovacím balíčkem – 
vytvořte své vlastní obsahy a sdílejte je  
s celou komunitou ClassVR.
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