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Příloha č. 1 k zakázce číslo 1/2022 

 

 

  s polským jazykem vyučovacím 
  a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

  Český Těšín  Havlíčkova 13 okres Karviná 
 

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 
 

 

1.Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
Digitální učební pomůcky 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 
 

Dodávka digitálních učebních pomůcek dle následující specifikace: 

 

1. Edukační stavebnice s aplikací (10 ks) 

Stavebnice pro první stupeň ZŠ, do hodin informatiky, dle revidovaného RVP. Stavebnice 

obsahuje minimálně: 449 stavebních dílků a elektronické doplňky: barevné čidlo, barevnou 

matrici a dva motorky umožňující uvedení sestavených modelů do pohybu. Součástí sady je 

program pro stažení do tabletu, mobilního telefonu nebo počítače, umožňující blokové 

programování sestavených modelů, minimálně 42 scénářů hodin s metodikou pro učitele a 

obrázkovými návody pro žáky. Baleno v plastovém zásobníku s víkem.  

 

2. Edukační stavebnice s aplikací (8 ks) 

Stavebnice pro druhý stupeň ZŠ, do hodin informatiky, dle revidovaného RVP. Stavebnice 

obsahuje minimálně: 500 dílků a elektronické doplňky: velký motor a 2 malé motorky 

umožňující uvedení sestavených modelů do pohybu, snímač vzdálenosti, čidlo barev, snímač 

síly. Součástí sady je program pro stažení do tabletu, mobilního telefonu nebo počítače, 

umožňující blokové programování sestavených modelů, minimálně 45 scénářů hodin 

s metodikou pro učitele a obrázkovými návody pro žáky. Baleno v plastovém zásobníku 

s víkem.  

 

3. Edukační hra pro výuku blokového programování (10 ks) 

Edukační hra pro výuku blokového programování v hodinách informatiky, dle revidovaného 

RVP. Sada obsahuje kartónové bloky pro sestavování programů (START, KONEC, pohyb 

vpřed, pohyb vzad, otáčka vpravo, otáčka vlevo, skok, zvedni, dále bloky pro sestavování 

podmíněných úkonů a vnořených funkcí) – minimálně 170 kartónových bloků a aplikaci ke 

stažení do mobilního telefonu nebo tabletu, pro ovládání postavičky pomocí programu 

sestaveného z kartónových bloků. Aplikace má minimálně 8 úrovní s odstupňovanou 

obtížností a automatický systém evaluace. Sada dále obsahuje učitelský účet s řešením všech 

úkolů v jednotlivých úrovních. Baleno v kartónové krabici s víkem.  
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4. Edukační sada pro výuku robotiky a programování v hodinách informatiky, dle 

revidovaného RVP (2 ks) 

Sada obsahuje:  

4x edukační robot  

pevný a odolný obal, integrovaná baterie pro dobíjení ze sítě nebo pomocí počítače, kolečka, 

světelné kontrolky a čidla: světelné, dotekové, vzdáleností, barevné, zvukové. Robot vydává 

zvuky, umožňuje nahrávání vlastních zvuků, následuje linku kontrastní barvy, měří ujetou 

vzdálenost a úhel zatáčení. Možnost interakce dvou a více robotů.  

 

4x licence k aplikaci pro ovládání robota  

Samostatný žákovský a učitelský účet  

Pro stažení do mobilního telefonu, tabletu nebo PC  

Ovládání robota pomocí trasy navržené na obrazovce zařízení, pomocí blokového programu i 

pomocí textového programu  

 

4x USB bluetooth  

 

Sada 5 učebnic pro výuku programování, kódování a základů umělé inteligence, dle 

revidovaného RVP  

 

Metodika pro učitele  

 

3x podložky pro pohyb robota (smart city, souřadnice, příběhy)  

 

4x úchyty pro bezpečné upevnění mobilního telefonu nebo tabletu k tělu robota  

 

Záruka 5 let  

 

Balení: kartónová krabice s víkem  

 

5. Tablet 10´´ (15 ks) 

10 palcová obrazovka, 4-jádrový procesor, paměť 2GB DDR4, přední kamera 2 Mpix, zadní 5 

Mpix, operační systém Android. Komunikace pomocí wi-fi 5, Bluetooth 4.1  

 

 

 

Harmonogram: lhůta dodání od 10.8.2022 do 31.8.2022 

 

Záruka minimálně 24 měsíců 

 

 

3. Způsob kontroly: 
Zadavatel si vyhrazuje právo, že kontrolu průběhu plnění zakázky provede  

ředitel Mgr. Marek Grycz 

 

 

4.Požadavek zadavatele: 
Uchazeč předloží cenovou nabídku, ve které bude vyčíslena celková nabídková cena za 

kompletní splnění veřejné zakázky. Při výběru dodavatele bude hodnotícím kritériem nejnižší 

nabídková cena a termín plnění zakázky. Základní nabídková cena bude uvedena v české 

měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.  
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