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Technická specifikace – Základní škola Ostrava-Michálkovice, 
U Kříže 28, příspěvková organizace 
 
Žákovský notebook - 20 ks  
 
CPU počet bodů dle PassMark – CPU Mark ke dni 23.08.2019: min. 3.490 bodů  

Displej: 15,6" 1 920 x 1 080 Matný displej, WLED podsvícení, Full HD rozlišení, SVA, AntiGlare 

Paměť: min. 4 GB DDR4 2133 MHz SDRAM  

Pevný disk: min. 256 GB M.2 SSD SATA-3 

Síťová karta 10/100/1000 + bezdrátová síťová karta  

Čtečka paměťových karet, bluetooth 

Numerická klávesnice  

USB: 2x USB 3.1, 1x USB 2.0 

1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI 1.4b, 1x VGA, 1x RJ-45 (LAN), 

USB optická myš 

licence operačního systému kompatibilní se stávajícím prostředím školy, škola aktuálně používá 
operační systém Windows  

licence kancelářského balíku kompatibilního se stávajícím prostředím školy (práce s dokumenty, 
tabulkami, prezentacemi a email) 

Instalace software, integrace notebooků do školní sítě 

 

Žákovský tablet - 20 ks  
 
Kapacita: min. 32GB 
Uhlopříčka: min. 9.5“ – max. 10.0“ 
Displej: Retina s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišení: min. 2048 × 1536 pixelů 
Bezdrátové rozhraní: min. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth min. 4.0, rozměr  
Velikost: (VxŠxH): max 250x170x8mm 
Váha: max 500g, spotřeba: min. 9,5 hodin prohlížení webu v síti Wi-Fi, sledování videí nebo poslechu 
hudby 
Operační systém a předinstalované kancelářské aplikace plně kompatibilní s platformou Mac 
Pouzdro s funkcí stojánku k dodanému tabletu 
Instalace software, integrace tabletu do školní sítě 
 
 

Kufr pro tablety 
 
Kufr pro tablety včetně instalace. Mobilní kufr na kolečkách k bezpečnému uskladnění, přenášení a 
nabíjení až 24 kusů tabletů. Uzamykatelný, vybavený dvěma kolečky, s jedním výsuvným a dvěma 
menšími madly, vyjímatelnou částí na tablety (opatřenou dvěma uchy pro přenášení) a prostorem na 
příslušenství. Vybaveno zásuvkami dle počtu zařízení, teplotně spínanými ventilátory s časovým 
spínačem a jističem, volitelně USB rozbočovač. Výroba na na míru – výřezy na tablety jsou vždy 
přizpůsobené tak, aby se do nich vešly tablety i s krytem. 

 

 


