
Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky.

ŠKOLNÍ NÁBYTEK

    Dodáváme kvalitní školní nábytek a doplňky pro základní školy, školní družiny a 
speciální školy, ale i pro střední a vysoké školy. Školní žákovské lavice a žákovské 
židle dodáváme v mnoha variantách od několika kvalitních výrobců za výhodné 
ceny, včetně odborné montáže, záruky a pravidelného servisu.  
    Žákovské lavice, židle a kompletní vybavení školních tříd, učeben a poslucháren 
dodáváme včetně montáže a doplňkových stavebních úprav.

ODSTÍNY RAL 
BEZ PŘÍPLATKU:

č.1

26cm    47cm       31cm     53cm        35cm      59cm          38cm        64cm           43cm       71cm             46cm           76cm            51cm          82cm

93-116cm     108-121cm      119-142cm     133-159cm      146-176,5cm     159-188cm        174-207cm

č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7
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Školní lavice je vyrobena z oválného profilu 50x30 mm. Podpěrná konstrukce desky je 
vyrobena z jeklu 30x30 mm. Pro fixaci v jednotlivých pozicích výškového nastavení jsou na každé 

straně stolu použity dva šrouby M8 s vnitřním šestihranem. Jako pracovní deska je použita laminovaná 
dřevotřísková deska o síle 18 mm a rozměru 1.300 x 500 mm se zaoblenými rohy s dekorem buku s  černou 

plastovou narážecí hranou. Další možnosti propracovní desku jsou: laminovaná dřevotřísková 
deska s ABS hranou, laminovaná dřevotřísková deska s PUR hranounebo pracovní deska HPL

 povrchem a bukový masivním nákližkem. Po obou stranách stolu jsou háčky na uchyceníškolní brašny.
Žákovská židle je vyrobena z oválného profilu 35x15 mm (vrchní část) a oválného profilu 38x20 mm

 (spodní část). Sedáky a opěráky jsou vyrobeny z přírodní překližky o síle 8 mm ošetřené přírodním zdravotně
 nezávadným bezbarvým lakem. Sedáky a opěráky jsou fixovány ocelovými nýty, které byly 

vybrány kvůli jejich výjimečné pevnosti a odolnosti.
 Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je 

osazena plastovými kluzáky, které 
zabraňují poškození desky stolu.

Možnost z výběru RAL 602 zelená 9, RAL 1007 žlutá, 
RAL 5002 modrá, RAL 3002 vínová

ŠKOLNÍ NÁBYTEK

Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky.

Příplatek za desku HPL - záruka 10let                                 +418 Kč (506 Kč)       Odkládací police Teo pro Teo II                                                  +2+0 Kč (315 Kč)
Příplatek za HPL sedák a opěrák - za soupravu                 +314 Kč (380 Kč)       Barva odkl.košů shodná s barvou konstrukce stolu                  +38 Kč (46 Kč)
Příplatek za desku s PUR hranou                                         +270 Kč (327 Kč)       Příplatek za židle bez zátek u opěráku - zavařené konce     +120 Kč (145 Kč)

ŠKOLNÍ SET TEO 2.974,-Kč (3.599,-Kč) Souprava = stavitelný stůl s 2 černými odkládacími koši + 2 stavitelné židle. 
Pracovní deska s oblými hranami s černou narážecí hranou. 

Velikosti 3-5 a 5-7. 4 barvy.

UČITELSKÁ KATEDRA GABI
kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 mm, 
povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL
pracovní deska je vyrobena z LDT desky, 18 mm s 
ostrou ABS hranou, 22 mm s oblou ABS nebo litou 
PUR hranou, standardní dezén buk rustik, rozměry 
desky 130x60 cm (PUR 130x65 cm) vysoká okopová 
deska, plastový návlek lavice s nivelační nožkou
velikosti katedry 6, hmotnost 20 kg

katedra bez šuplíku:
    2.037 Kč (2.465 Kč) 

deska 22mm, PUR hrana          2.698 Kč (3.265 Kč)
deska 22mm, oblé hrany          2.368 Kč (2.865 Kč)

      šuplík L / P                              +1107 Kč (1340 Kč)
      dva šuplíky L/P                   +1.988 Kč (2.406 Kč)
      čtyřšuplíky L/P                    +3.158 Kč (3.821 Kč)
      dřev.skříňka L/P                  +1.307 Kč (1.582 Kč) 
      zámek                                        +348 Kč (421 Kč)

deska 18mm, ostré hrany     

UČITELSKÁ ŽIDLE GABI

Kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 mm, povrchově upravena 
komaxitem dle vzorníku, plastový návlek, velikost č.6, hmotnost 6kg.

Čalouněný sedák i opěrák                                      1.486 Kč (1.798 Kč)
Čalouněný sedák, dřevěný opěrák                        1.238 Kč (1.498 Kč)

ŠKOLNÍ SET GABI   od 3.024,-Kč (3.659,-Kč) komplet 1 dvoumístné školní lavice a 2 žákovských židlí. Nastavitelnost pro 
žáky s výškou 119 – 176,5 cm (vel. 3 – 5) nebo 146 – 207 cm (vel. 5 – 7)  
Možnost volby různých pracovních desek. S nivelačními šrouby na nohách 
lavice k vyrovnání nerovnosti podlahy. S bezpečným háčkem na zavěšení 
aktovky,  volitelně odkládací koše.

vel.3-5 nebo 5-7                                                                          
deska 18mm, ostré hrany, bez košů                               3.024 Kč (3.659 Kč)

RAL dle vzorníku 

vel.3-5 nebo 5-7                                                                         RAL dle v zorníku   
deska 22mm, oblé hrany, bez košů                                3.355 Kč (4.059 Kč)
vel.3-5 nebo 5-7                                                                         RAL dle v zorníku  
deska 22mm, PUR, litá hrana, bez košů                       3.520 Kč (4.259 Kč)
odkládací koše - příplatek                                                     +248 Kč (300 Kč)   

Nejprodávanější
sestava
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ŠKOLNÍ  NÁBYTEK - UNIVERZÁLNÍ STOLY:

konstrukce vyrobena z kvalitních ocelových trubkových nebo jäklových profilů      průměr trubky 38mm, jäklový profil 30x30mm
povrchová úprava konstrukce žárový komaxit     nohy stolů s plastovými koncovkami s nivelací    pracovní desky stolů z LDT 18 nebo 22mm
s ABS hranou, standardně v dezénu buk    standardní výška stolů 76cm (vel. 6 dle ČSN EN 1729-1), u výškově stavitelných: velikost 4-7 dle
ČSN EN 1729-1 (tj. 64,71,76 a 82cm)    možno vyrobit i v jiných dezénech, rozměrech a tvarech dle individuálních požadavků zákazníka    

Konstrukce s trubkovou nohou, deska 18mm 

3102/18           obdélník 160x80cm                     2.192,-Kč (2.652,-Kč)
3152/18           obdélník 120x80cm                     2.012,-Kč (2.435,-Kč)
3136/18           obdélník 100x80cm                     1.836,-Kč (2.222,-Kč)
3101/18           čtverec      80x80cm                    1.743,-Kč (2.109,-Kč)
3107/18           lichoběžník 160x80cm                2.473,-Kč (2.992,-Kč)
3155/18           šestiúhelník prům. 120cm         2.976,-Kč (3.601,-Kč)
3153/18           kruh průměr 120cm                    3.028,-Kč (3.664,-Kč)

UNIVERZÁLNÍ STOLY - PEVNÉ

Konstrukce s jäklovou nohou, deska 18mm 

3314/18           obdélník 160x80cm                     2.239,-Kč (2.709,-Kč)
3309/18           obdélník 120x80cm                     2.005,-Kč (2.426,-Kč)
3307/18           obdélník 100x80cm                     1.898,-Kč (2.297,-Kč)
3306/18           čtverec      80x80cm                    1.715,-Kč (2.075,-Kč)
3405/18           lichoběžník 160x80cm                2.354,-Kč (2.848,-Kč)

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, v závorce s DPH. Záruka 2 roky.  

Konstrukce s trubkovou nohou, deska 18mm 

3129-4/18          obdélník 160x80cm                    2.452,-Kč (2.967,-Kč)
3126-4/18          obdélník 120x80cm                     2.129,-Kč (2.576,-Kč)
3146-4/18          obdélník 100x80cm                    2.044,-Kč (2.473,-Kč)
3148-4/18          čtverec      70x70cm                   1.848,-Kč (2.236,-Kč)
3124-4/18          čtverec      80x80cm                   1.888,-Kč (2.285,-Kč)
3142-4/18          lichoběžník 160x80cm               2.560,-Kč (3.098,-Kč)
3141-4/18          šestiúhelník prům. 120cm        3.215,-Kč (3.890,-Kč)
3140-4/18           kruh průměr 120cm                   3.193,-Kč (3.864,-Kč)

UNIVERZÁLNÍ STOLY - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

Konstrukce s trubkovou nohou, deska 25mm 

3129-4/22          obdélník 160x80cm                2.535,-Kč (3.067,-Kč)
3126-4/22          obdélník 120x80cm                 2.212,-Kč (2.676,-Kč)
3146-4/22          obdélník 100x80cm                2.127,-Kč (2.573,-Kč)
3148-4/22          čtverec      70x70cm               1.931,-Kč (2.336,-Kč)
3124-4/22          čtverec      80x80cm               1.971,-Kč (2.385,-Kč)
3142-4/22          lichoběžník 160x80cm           2.726,-Kč (3.298,-Kč)
3141-4/22          šestiúhelník prům. 120cm    3.380,-Kč (4.090,-Kč)
3140-4/22           kruh průměr 120cm               3.359,-Kč (4.064,-Kč)

Díky různým tvarům stolů lze stoly libovolně kombinovat a získat tak ideálních sestavu pro potřebnou práci ve skupině či individuálně nebo nejvhodněji 
využít daný prostor. Zvolit můžete stůl čtverec, obdélník, lichoběžník, šestiúhelník, kruh a nebo půlkruh. 
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Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky. 

POČÍTAČOVÉ  UČEBNY:

 
RAL 1018 (zinkově žlutá)  RAL 3002 (karmínově červená)  RAL 3003 (rubínově červená)  
RAL 5014 (holubí modrá)  RAL 5015 (nebeská modrá)  RAL 5018 (tyrkysová modrá) 
RAL 6029 (mát.zelená)  RAL 7035 (sv.šedá) RAL 8014 (sép.hnědá) RAL 9006 (bílý hliník)

konstrukce:

 
buk světlý, sv.šedá, javor medový

deska:

rozměr   90 x 70 m, 1x PC box          9.889,-Kč (11.966,-Kč)       rozměr 120 x 70 cm, 1x PC box        10.890,-Kč (13.177,-Kč)  
rozměr 180 x 70 cm, 1x PC box        14.289,-Kč (17.290,-Kč)      rozměr 200 x 70 cm, 1x PC box        15.290,-Kč (18.501,-Kč) 

Ocelová konstrukce ze čtvercových profilů 
30×30 mm, v pracovní desce uzamykatelná 
výklopná schránka na klávesnici a LCD monitor. 
Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní 
plochou z oboustranně laminované 25 mm 
dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. 
Možnost dodání dřevěného PC boxu nebo kovového držáku.

SCL – PC stůl s výklopnou uzamykatelnou 
schránkou na klávesnici 
a LCD monitor

3705-4               5.017-Kč (6.071,-Kč)

UNI stoly
- pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS
- výběr dekoru: akát, šedá, bílá, buk, třešeň, ořech, calvados, višeň
- kabelové průchodky
- kabelové držáky
- nohy ze čtyřhranného profilu 50x50 mm, osazeny výškovou rektifikací 15 mm
- možnost řetězení

rozměr  180 x 80 cm                             4.468,-Kč (5.406,-Kč)
rozměr  160 x 80 cm                             4.189,-Kč (5.069,-Kč)
rozměr    80 x 80 cm                             3.019,-Kč (3.653,-Kč)
rozměr  160 x 60 cm                             3.979,-Kč (4.815,-Kč)
rozměr    80 x 60 cm                              2.861,-Kč (3.462,-Kč) 

VHS - Výsuv na klávesnici, plastový                                      691,- Kč (836,- Kč)
PC holder - závěsný PC nosič                                               1.566,- Kč (1.895,-Kč)
PC belt - držák PC popruh                                                       381,- Kč (461,- Kč)
KUK - univ. kabelový kanál                                                     961,- Kč (1163,- Kč)

rozměry 180 x 60 x 76 cm
pracovní deska LTD 25 mm s ABS hranou

kabelová průchodka v pracovní desce
pevná kovová kostra z plochooválu a tunelového profilu

povrchová úprava žárový komaxit dle vzorníku RAL
kabelový kanál pod pracovní deskou

BINGO PC stůl
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Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky, rozměry: výška x šířka x hloubka.

ODBORNÉ UČEBNY CHEMIE:

Demonstrační stůl pro učebny chemie Demonstrační stůl pro učebny chemie rozměry: 900x2320x720mm

1x pracovní deska postforming 38 mm 1x dřezová skříňka 2x policová skříňka
1x zásuvková skříňka dvířka i zásuvky uzamykatelné stejným klíčem

LABF01 úchytky Fantasy                                 32 855 Kč (39 755 Kč)

LAB01  úchytky Economic                               32 855 Kč (39 755 Kč) 

Příplatkové vybavení:

LABA01            Nerez dřez s pákovou baterií                          5 438 Kč (   6 580 Kč)

- od projektu až po realizaci
- rozvody elektro, vody a plynu
- pokládka podlahové krytiny
- nábytek z odolného materiálu
- vedení médií ve středovém panelu
- zpracování atypického řešení

LABA02            Keramický dřez s laboratorní baterií              8 391 Kč (10 153 Kč)

LABA03            Laboratorní plynový kohout                            2 831 Kč (  3 426 Kč)

LABA04            Pracovní deska HPL kompakt                          9 042 Kč (10 940 Kč)
LABA05            Pracovní deska umělý kámen                       15 717 Kč (19 018 Kč)

Katedra s uzamykatelnou skříňkou
Katedra s uzamykatelnou skříňkou rozměry: 760x1800x700mm

pracovní deska LTD 25mm

LABF02 úchytky Fantasy                                   9 053 Kč (10 954 Kč)

LAB02  úchytky Economic                                 9 053 Kč (10 954 Kč) 

Příplatkové vybavení:

LABA06            Pracovní deska postforming                           3 557 Kč (  4 304 Kč)

LABA07            Větrací mřížka v zádech skříňky                        264 Kč  (     319 Kč)

Sestava panelů

Středový médiový panel průběžný

1 × uzamykatelná schránka pro přípojná místa

1 × nerez dřez s pákovou baterií

1 × uzamykatelný prostor pro vedení médií

LAB03   800x1350x600     12 034 Kč (14 561 Kč)

Středový médiový panel koncový

1 × uzamykatelná schránka pro přípojná místa

1 × nerez dřez s pákovou baterií

1 × uzamykatelný prostor pro vedení médií

LAB04    800x1350x600    12 122 Kč (14 668 Kč)

Třímístný žákovský stůl

Stolová deska LTD 25 mm

LTMU18066        735x1800x600     4 324 Kč (5 232 Kč) 

Stolová deska UMAKART 19 mm

LTMUU18066      735x1810x610    4 904 Kč (5 934 Kč)

Typy pracovních ploch:

postforming                                          keramická dlažba                                              HPL kompakt                                                    umělý kámen
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Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky, rozměry: výška x šířka x hloubka.

ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY:

Demonstrační stůl pro učebny fyziky Demonstrační stůl pro učebny fyziky rozměry: 900x2320x720mm

1x pracovní deska postforming 38 mm, 2x policová skříňka, 1x zásuvková skříňka
1x skříňka pro rozvaděč, dvříka i zásuvky uzamykatelné stejným klíčem

LABF05 úchytky Fantasy                                 32 855 Kč (39 755 Kč)

LAB05  úchytky Economic                               32 855 Kč (39 755 Kč) 

Příplatkové vybavení:

LABA01            Nerez dřez s pákovou baterií                          5 438 Kč  (  6 580 Kč)

- od projektu až po realizaci
- vedení médií skrytě v podlaze a v konstrukci stolů
- elektřina a regulace nízkého napětí
- pokládka podlahové krytiny
- nábytek z odolného materiálu
- zpracování atypického řešení

LABA02            Keramický dřez s laboratorní baterií              8 391 Kč (10 153 Kč)

LABA03            Laboratorní plynový kohout                            2 831 Kč (  3 426 Kč)

LABA04            Pracovní deska HPL kompakt                          9 042 Kč (10 940 Kč)
LABA05            Pracovní deska umělý kámen                       15 717 Kč (19 018 Kč)

Katedra s uzamykatelnou skříňkou

Katedra s uzamykatelnou skříňkou rozměry: 760x1800x700mm

pracovní deska LTD 25mm

LABF02 úchytky Fantasy                                     8 074 Kč (9 767 Kč)

LAB02  úchytky Economic                                   8 074 Kč (9 767 Kč) 

Příplatkové vybavení:

LABA06            Pracovní deska postforming                             3 557 Kč (4 304 Kč)

LABA07            Větrací mřížka v zádech skříňky                          290 Kč (   351 Kč)

Komplet elektroinstalace v nábytku - elektroinstalace rozvodů pro učebnu je tvořena hlavním elektropanelem vč. transformátorů, podružnými boxy a propojovací kabeláží.
Elektropanel - plastový rozvaděč Ip54 s ovládacími a signalizačními prvky, ve kterém je umístěno jištění pro jednotlivé zařízení, hlavní vypínač, svorky a ovládací zařízení
pro externí tlačítko „Central stop” a signalizační prvky výstupních veličin (AC -030V,0-xA). Z elektropanelu je napojen transformátor a regulovatelný laboratorní zdroj, dále
jsou napojeny jednotlivé boxy.

Podružné boxy  - elektroinstalační boxy s Ip54, Un=50V, In=10A, ve kterých jsou instalovány sady připojovacích banánků pro jednotlivé napětí a instalační svorky pro napo-
jení kabeláže.

Základní regulace:  AC: 2-24V, 0-10A        DC: 0-30V, 0-5A    Součástí dodávky je instalace, montáž a zaškolení obsluhy.

Šestimístný žákovský stůl

Šestimístný žákovský stůl

2x uzamykatelná schránka pro přípojná místa, rozvody slaboproudu vedené

CCD3556 760x3556x600                                  14 559 Kč (17 616 Kč)

podlahou jsou do schránek vedeny skrytě stolovou podnoží

Třímístný žákovský stůl
Třímístný žákovský stůl

1x uzamykatelná schránka pro přípojná místa, rozvody slaboproudu vedené

CCD1806 760x1800x600                                  10 130 Kč (12 257 Kč)

podlahou jsou do schránek vedeny skrytě stolovou podnoží
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Uvedené ceny jsou bez DPH a s DPH 21%. Záruka 2 roky, rozměry: výška x šířka x hloubka.

ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY:

Laboratorní stůl jednostranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha keramická dlažba
1x keramická výlevka zabudovaná shora
1x páková baterie
1x skříňka dvojdvířková dřezová
2x čtyřzásuvková skříňka
1x skříňka dvojdvířková s policí a zásuvkou
1x skříňka jednodvířková s policí a zásuvkou
2x krycí bok
1x laboratorní nástavba jednostranná
4x zásuvka 230V
1x laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou
1x laboratorní kohout na plyn

LT900559                           900/1800x3000x800                        72 189 Kč (87 349 Kč)

Laboratorní stůl jednostranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha keramická dlažba
1x kameninová výlevka zabudovaná do pracovní desky

LT9200422                        900/1800x3000x800                         74 548 Kč (90 203 Kč)

Laboratorní stůl jednostranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha HPL kompakt
1x keramická výlevka zabudovaná pod pracovní deskou

LT900563                           900/1800x3000x800                         80 050 Kč (96 861 Kč)

Laboratorní stůl jednostranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha umělý kámen
1x keramická výlevka zabudovaná pod pracovní deskou

LT900562                           900/1800x3000x800                       94 903 Kč (114 833 Kč)

Laboratorní stůl oboustranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha keramická dlažba
2x keramická výlevka zabudovaná shora
2x páková baterie
2x skříňka dvojdvířková dřezová
2x čtyřzásuvková skříňka
2x skříňka dvojdvířková s policí a zásuvkou
4x skříňka jednodvířková s policí a zásuvkou
2x krycí bok
1x laboratorní nástavba jednostranná
10x zásuvka 230V
1x laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou
1x laboratorní kohout na plyn

LT900715                           900/1800x3000x1500                  116 513 Kč (140 981 Kč)

Laboratorní stůl oboustranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha keramická dlažba
2x kameninová výlevka zabudovaná do pracovní desky

LT9200432                         900/1800x3000x1500                 122 882 Kč (148 687 Kč)

Laboratorní stůl oboustranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha HPL kompakt
2x kameninová výlevka zabudovaná pod pracovní deskou

LT9900719                         900/1800x3000x1500                 132 972 Kč (160 897 Kč)

Laboratorní stůl oboustranný s médiovým panelem

1x pracovní plocha umělý kámen
2x keramická výlevka zabudovaná pod pracovní deskou

LT9900719                         900/1800x3000x1500                 151 741 Kč (183 607 Kč)

PC katedra s výsuvem na klávesnici PCTD1306V 

1x skříňka pro PC

1x výsuv na klávesnici

1x zásuvka

1x kabelová průchodka

1x větrací mřížka

760x1300x650      10 241 Kč (12 392 Kč)

PC katedra PCTD1306Z

1x skříňka pro PC

2x zásuvka

1x kabelová průchodka

1x větrací mřížka

760x1300x650   11 961 Kč (14 473 Kč)

PC katedra s AV skříní PCTD1306D  

1x prostor pro AV

1x prostor pro PC

1x pevná police

1x přestavitelná police

4x kabelová průchodka

1x větrací mřížka

760x1300x650         8 478 Kč (10 258 Kč)  

UČITELSKÉ STOLY DO ODBORNÝCH UČEBEN:

7objednavky@callisto96.cz469 622 941



JAZYKOVÉ UČEBNY:

Jazykové učebny Omnneo® Multimedia jsou základním a velmi oblíbeným modelem v nabídce našich jazykových učeben. Jsou koncipovány na bázi 
digitálních technologií, které se vyznačují vysokou funkčností, snadnosti použití, spolehlivostí, cenovou dostupností, a neustálou možností rozšiřování 
uživatelských funkcí.

Počítačová aplikace omnneo® - Virtuální jazyková učebna
Počítačová aplikace omnneo® je virtuální jazyková učebna, umístěná na ovládacím panelu, který je nainstalován v počítači učitele. Pečlivě promyšlená
grafika, kromě estetické přitažlivosti, zachovává jednoduchost služby, navzdory množství funkcí jazykové učebny

Složení učebny
Pracoviště učitele s počítačem vybaveným velkým dotykovým displejem pro jednoduché ovládání.
Žákovské moduly.
Kvalitní sluchátka s citlivým mikrofonem.
Ovládací software učebny.
Možné doplňky
Školní nábytek v designu a uspořádání dle přání školy.
Interaktivní tabule či interaktivní displej.
Cena od 120 000 Kč s DPH
Záruka 3 roky

Klíčové vlastnosti a funkce
Variabilita řešení dle požadavků školy (až 32 žáků, modularita dle prostorových možností).
Jednoduchost a estetika , ovládání učebny pomocí dotykového displeje.
Možnost oslovit všechny či jednotlivé žáky ve třídě přes mikrofon.
Možnost rozdělit žáky do konverzačních skupin.
Umožnění diskrétní konverzace mezi libovolným studentem a učitelem.
Možnost nahrávat a archivovat konverzace v digitální kvalitě.
Jmenný seznam žáků včetně fotografie s možností jakékoliv změny jak jmen, tak pozic žáka.
Univerzálnost aplikace umožňuje současný provoz s dalšími didaktickými pomůckami, jako jsou interaktivní tabule, interaktivní programy, 
multimediální přehrávače a další.
Dvoustupňové školení akreditované MŠMT.

POSLUCHÁRNY:

8 objednavky@callisto96.cz469 622 941

Platnost od 09.09.2020 do odvolání
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