
 

 

 

 

Specifikace interaktivní tabule                                                               Příloha č.1 

Interaktivní tabule , 

vč. Dataprojektoru 

2ks 

 formát 4:3, úhlopříčka aktivní plochy nejméně 200 cm, 

elektromagnetický princip snímání dotyku 
 ovládání pasivními (bezbateriovými) pery 
 plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši) 
 přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW 

s drobnými ikonkami a nástroji 
 tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-

spot“ plochy odrazu světla projektoru 
 odolný a pevný povrch tabule 
 záruka min. 5 let 

součástí bude: 
 dataprojektor adekvátní formátu a velikosti tabule (min. XGA 

rozlišení) 
 LCD technologie zpracování obrazu 
 svítivost 2700 ANSI lumenů, kontrast min.3000:1, 
  USB Slot,  
 CZ menu,  
 záruka min. 36 měsíců včetně výbojky bez omezení počtu 

provozních hodin 
 barevná shoda se zobrazovaným zdrojem signálu (PC, notebook) 
 včetně držáku 
 ozvučení s ovládáním hlasitosti - kvalitní reprodukce mluveného 

slova 
 výkon min 2x30W 
 DO 
 Dodávka včetně kabeláže a instalace v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, 

Varnsdorf. 
 Základní zaškolení uživatelů 

 

nutný software ke 

každé interaktivní tabuli 

 
 prostředí ovládacího software lokalizované do češtiny, návody v 

češtině 
 česká verze dostupná pro operační systém Windows 
 licence musí umožňovat provoz na neomezeném počtu počítačů, 

které vlastní a spravuje škola nebo její zřizovatel, vč. počítačů 

vlastněných pedagogy školy 
 k plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná verze tak, 

aby měli možnost s materiály pracovat i další zájemci (partneři, 

zřizovatel, studenti), kteří nesplňují podmínky licence software 
 software v základní verzi musí obsahovat minimálně 15 000 

souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků 

(animací) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku, (u těchto 

zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím 

osobám) 
 dodaný autorský nástroj v sobě přímo integruje využití dalších 

interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, 

bezdrátové tablety. 
 software musí umožňovat import z MS Powerpointu a výstupy 

exportovat do PDF 
 na dodaný SW se musí vztahovat doživotní garance upgrade 


