
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktívne tabule dostupné v rámci 
sponzorského programu 

Aktívna Škola 2012: 
 

Model ActivBoard178 (4:3) 
 rozmer 163x118cm (uhl. 200cm) 

Bežná cena: 999 € 
Výška podpory: 500 € 
Doplatok školy: 499 € 

 
Model ActivBoard378PRO (4:3) 

 rozmer 163x118cm (uhl. 200cm) 
Bežná cena: 1 439 € 

Výška podpory: 720 € 
Doplatok školy: 719 € 

 
 

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Cena zahŕňa interaktívnu tabuľu, softvér 

ActivInspire Professional Edition (ActivBoard 
378PRO), resp. ActivInspire Personal Edition 
(ActiveBoard 178), dopravu na adresu školy a 
školenie pomocou webinára. Cena nezahŕňa 

dataprojektor, počítač a inštaláciu. Sponzorský 
program platí najneskôr do 30.6.2012. 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 
 
dovoľujeme si Vás oboznámiť s novým sponzorským programom Aktívna Škola 2012 v spolupráci s distribútorom 
interaktívnych tabúľ ActivBoard pre Českú a Slovenskú republiku. Program je realizovaný za plnej podpory spoločnosti 
Promethean, anglického výrobcu produktov rady Activ, a je zameraný na podporu interaktívnej výučby na školách. 
Škola, ktorá sa do programu zaregistruje, bude môcť získať interaktívnu tabuľu ActivBoard za výnimočných podmienok. 
Príspevok distribútora je celých 50 % z ceny tabule. Za podpory Promethean tak pomôžeme až 200 školám sumou 
presahujúcou 132 tis. €. Bližšie špecifikácie dvoch modelov interaktívnych tabúlActivBoard v sponzorskom programe nájdete 
na www.activboard.cz, digitálne učebné materiály pre tento typ tabule ďalej na www.activucitel.cz. 
Tento program je určený pre prvých 200 registrovaných škôl. 

Prečo ActivBoard? 
 

Tabuľa Activboard je určená pre klasické učebne. Melamínový 
povrch je veľmi tvrdý, odolný proti poškrabaniu, nárazom a 
otrasom. Prípadné poškodenie povrchu tabule ActivBoard nemá 

vplyv na funkciu elektromagnetickej mriežky, ktorá poskytuje pri 
práci neuveriteľnú presnosť. Interaktívna tabuľa ActivBoard 

v kombinácii s oceneným autorským softvérom ActivInspire je 
základom skvalitnenia výučby v triede. To je našim prvoradým 
cieľom. Neponúkame Vám príslušenstvo počítača, ale systém pre 
interaktívnu výučbu s vysokou úžitkovou hodnotou a množstvom 
dostupných učebných materiálov. Ďalšou podporou sú nové on-
line školenia pre pedagógov. V pohodlí domova, či kabinetu 

majú pedagógovia možnosť získať najnovšie informácie z 
ActivInspire a naučiť sa ho správne používať. Ak majú 
pedagógovia záujem si vyskúšať základy práce so softvérom 
skôr, ako absolvujú akreditovaný kurz, majú možnosť prístupu 
k on-line školeniam. Tieto školenia sú bezplatné. Verzia PRO je 
duálna, dokáže pracovať s dvomi perami súčasne. V balení sú 

pribalené štyri perá namiesto dvoch. V ráme je vstavané výkonné 
ozvučenia a pribalený je doplnkový softvér ActivArena.  

 


