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3 ks PC vč. OS a Monitorem 22“ - do 20tis/ks 
 
Minimální požadavky: 
 

Procesor 4 jádrový CPU, 6Mb L2 cache, 4 cores/4 threads,frekvence 
od 3,1GHz 

Operační paměť 8 GB DDR3 1333MHz 
Pevný disk 1000 GB (1TB) (7200 ot./min) SATA 600 
Mechaniky DVD +-RW, čtečka paměťových karet 15v1 
Grafika Externí  grafická karta 3 GB RAM,digitální výstup obrazu, 

technologie CUDA 
Case Microtower nebo microtower 
Síťová karta 10/100/1000 Mb/s  
Zvuk Čelní audio výstup a výstup, HD audio 
Porty 6 x USB 2.0 + 1x RJ-45 , 2 x USB 3.0 , 1x HDMI 
  
Operační systém OS kompatibilní s OS školy (škola používá OS Windows) 
Ostatní Klávesnice a myš 
  
Monitor 22“ nebo 21,5“ LCD, LED podsvícení, D-SUB,DVI 
Záruka  Nejvyšší možná záruka 
Servis Nejvyšší možná rychlost opravy 

 
5 ks Notebook ů v minimální konfiguraci do 16.220,-/ks: 
 

Procesor Min. 2 jádrový procesor, 3 MB L3 cache, 2 cores/4 threads, 
35W) automatické taktování 

Operační paměť 4 GB DDR3 (1333MHz) 
Pevný disk 640 GB  (5400 ot./min) 
DVD mechanika DVD +-RW  
Grafika Externí grafická karta s 1 GB vlastní paměti GDDR5 
Síťová karta 10/100/1000 Mb/s  
Zvuk 1x zabudovaný  reproduktor + audio výstup a výstup  
Porty ExpressCard/34 slot, čtečka karet, 1xVGA, 1x HDMI 1.3a,1x 

mic,1 x sluchátka/ line out,1x RJ45, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0 
Komunikace  720p HD kamera, Bluetooth, Wifi b/g/n 



 

Operační systém OS kompatibilní s OS školy (škola používá OS Windows) 
Baterie Výdrž 6 hod. 
Monitor 15,6“ LCD, LED podsvícení, matný, antireflexní 
Ostatní Brašna + myš, Vodě odolná klávesnice s numerickým 

blokem 
Záruka  Nejvyšší možná záruka 
Servis Nejvyšší možná rychlost opravy 

 
 
 
 
 
1 ks Notebooku v minimální konfiguraci do 16.220,-/ks: 
 

Procesor Min. 2 jádrový procesor, 3 MB L3 cache, 2 cores/4 threads, 
35W) automatické taktování 

Operační paměť 4 GB DDR3 (1333MHz) 
Pevný disk 500 GB  (7200 ot./min) 
DVD mechanika DVD +-RW  
Grafika Integrovaná HD grafika, případně externí se samostatnou 

pamětí  
Síťová karta 10/100/1000 Mb/s  
Zvuk 1x zabudovaný  reproduktor + audio výstup a výstup  
Porty ExpressCard/34 slot, čtečka karet, 1xVGA, 1x HDMI 1.3a,1x 

mic,1 x sluchátka/ line out,1x RJ45, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0 
Komunikace  720p HD kamera, Bluetooth, Wifi b/g/n 
Operační systém OS kompatibilní s OS školy (škola používá OS Windows) 
Baterie Výdrž 6 hod. 
Monitor 13,3“ LCD, LED podsvícení, matný, antireflexní 
Ostatní Brašna + myš, Vodě odolná klávesnice 
Záruka  Nejvyšší možná záruka 
Servis Nejvyšší možná rychlost opravy 

 
 
 
 
Barevná laserová multifunk ční tiskárna – Tisk/sken/fax/copy,LAN do 9tis/ks 
 

Vytíženost 550 str./měsíc, Max.: 35 000 stran s přídavným podavačem 
Barevný tisk Čb. 20 stránek/min, barevný tisk 5 str./min 
Rozlišení tisku 1200x600 dpi 
Skenování Technologie CIS,600x600 dpi, rychlost čb 20str./min, 

Skenování do e-mailu, do FTP, do složky (SMB), do USB 
Rozhraní 10-Base-T/100-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host 
Kopírování Čb. 20str/min., 600x600dpi, měřítko 50-200% (krok 1%) 
Ostatní Fax,zásobník na 200 listů, druhý zásobník na 500 listů, 

duplex 
Záruka  Nejvyšší možná záruka 
 Rychlost opravy 
Hardware 128MB paměti 
Tonerový systém polymerovaný toner 
Servis Nejvyšší možná rychlost opravy 



 

 
 
Digitální fotoaparát do 5tis/ks 
 

Rozlišení 16,1 Mpx 
Zoom 8 x optický zoom  
Snímač CCD 1/2,33“ 
Ostatní Blesk, intelig. Auto s rozpoznáním tváří, makro od 5cm, 

videoklipy v rozlišení HD, lion baterie, 3“ dotykový LCD 
panel (230K), české menu 

Ohnisková vzdál. f=5-40mm (ekvivalent 35mm: 28-224mm) 
Objektiv 9 členů v 7 skupinách / (3 asférické členy / 6 asférické 

povrchů) 
Příslušenství Pouzdro, karta SDHC 8GB Class 10 
Záruka  Nejvyšší možná záruka 
Servis Nejvyšší možná rychlost opravy 

 

Specifikace serveru 
 

 

1x Kompletní serverové řešení zahrnující důležité základní 

části 

• odbornou konzultaci a návrh serverového řešení dle potřeb školy 

• dodávku HW pro školní server 

• potřebné SW licence pro školní server 

• kompletní instalaci a konfiguraci hlavního školního serveru 

• kompletní instalaci a konfiguraci druhého školního serveru 
 
V dalším popisu uvádíme podrobnější specifikace jednotlivých základních částí. 

1x HW pro nový školní server 

Značkový server (1U nebo tower) s následujícími minimálními technickými 
parametry: 

• 2x serverový CPU, každý CPU minimálně 4 jádra, 8MB L2 cache, pracovní 
frekvence minimálně 2,26GHz@4,8GT, 32nm technologie 

• serverová základní deska pro 2x CPU, pozice minimálně pro 12x DDR3-
1333MHz RAM 

• minimálně 12GB DDR3 ECC RAM se zachováním volných paměťových slotů 
pro rozšíření 

• Síťová karta 4x Gigabit Ethernet na základní desce 

• Kompletní vzdálená správa serveru (IPMI 2.0) bez závislosti na 
instalovaném operačním systému umožňující kompletní správu včetně 
BIOS serveru 

• Řadič pevných disků SAS/SATA pro 16HDD, podpora RAID (0/1/5/10/50) 

• 5x serverový HDD 1TB, přístupová doba max. 4.2ms, 64MB cache 

• Záruka minimálně 2 roky NBD 

SW licence pro serverové řešení 

1x Serverová licence pro hlavní školní server 
• operační systém serveru v nejnovější dostupné verzi 

• operační systém serveru umožňující vytvořit školní doménu, vytvářet a 



 

udržovat databázi uživatelských účtů a zařízení, zajišťující funkce patch 
managementu pro klientské stanice, umožňující hromadné instalace 
(imagování) klientských PC stanic, provoz tiskových serverů, komplexní 
správu souborového systému, centrální management klientských PC 
pomocí společných nastavení skupin PC organizovaných v jednotlivých 
větvích serverové databáze a další pokročilé funkce 

• operační systém serveru kompatibilní a plně využívající operační systémy 
používané na klientských PC školy (škola používá klientská PC s operačními 
systémy rodiny Microsoft Windows edice Professional) 

• operační systém serveru v edici umožňující za cenu jedné licence 
provozovat 4 licence téhož systému ve virtuálním prostředí 

1x Serverová licence pro druhý školní server 
• operační systém serveru v nejnovější dostupné verzi 

• operační systém serveru umožňující vytvořit školní doménu, vytvářet a 
udržovat databázi uživatelských účtů a zařízení, zajišťující funkce patch 
managementu pro klientské stanice, umožňující hromadné instalace 
(imagování) klientských PC stanic, provoz tiskových serverů, komplexní 
správu souborového systému, centrální management klientských PC 
pomocí společných nastavení skupin PC organizovaných v jednotlivých 
větvích serverové databáze a další pokročilé funkce 

• operační systém serveru kompatibilní a plně využívající operační systémy 
používané na klientských PC školy (škola používá klientská PC s operačními 
systémy rodiny Microsoft Windows edice Professional) 

operační systém serveru v edici umožňující za cenu jedné licence provozovat 1 
licenci téhož systému ve virtuálním prostředí 

Komplexní instalace a konfigurace serverového řešení 

Požadujeme: 
• kvalifikovanou analýzu současného prostředí a návrh nového serverového 

řešení 

• instalaci operačního systému hlavního serveru školy, instalaci ovladačů HW 
a updatů operačního systému 

• instalaci základních rolí serveru (řadič domény se službou Active Directory, 
vytvoření domény školy, vytvoření vhodné struktury domény, instalace a 
konfigurace služeb DNS, DHCP, služby souborového systému, služby pro 
patch management klientských stanic, služby pro hromadné instalace 
(klonování) klientských stanic, služby pro vzdálenou správu serveru) 

• vhodné nastavení prostředí serveru pro školu (zabezpečené složky pro žáky 
(osobní složka pro každého žáka), třídy, pedagogy, provozní zaměstnance 
(osobní složka pro každého pedagoga i provozní zaměstnance), skupiny pro 
uživatele, uživatelské účty, vhodná oprávnění uživatelů na serveru i 
klientských stanicích) 

• instalaci a konfiguraci vhodné serverové databázové aplikace standardu 
SQL server 

• vytvoření intranetu pro vnitřní sdílení informací ve škole 

• zkopírování stávajících školních dat (objem dat cca do 100GB) 

• Služby pro elektronickou komunikaci a sdílení dat on-line: 
o poštovní služby - pro každého uživatele vyžadujeme poštovní 

schránku o velikosti alespoň 10GB 
o úložiště pro on-line ukládání a sdílení dat - pro každého uživatele 

požadujeme v úložišti prostor o velikosti alespoň 20GB 



 

 o služby pro hlasovou a textovou komunikaci přes PC (textový i 
hlasový chat) 

• prostor pro školní webové stránky s profesionálním víceuživatelským 
redakčním systémem a s možností využít pro prezentaci školní 
internetovou doménu 

• zaškolení školního správce ICT v obsluze serveru 

• předání dokumentace k serverovému řešení 

• telefonickou podporu po realizaci zakázky (minimálně 14-dnů po realizaci) 

 

Instalace druhého školního serveru 

Požadujeme: 
• instalaci operačního systému druhého serveru školy, instalaci ovladačů HW 

a updatů operačního systému 

• instalaci základních rolí serveru (druhý řadič domény se službou Active 
Directory, instalaci a konfigurace služeb DNS, služeb souborového systému 
a další služby dle požadované role serveru ve školní infrastruktuře) 

• zkopírování stávajících školních dat (objem dat cca do 100GB) 

• optimalizaci školní ICT infrastruktury rozložením provozní zátěže 
(uživatelská data, aplikace) a důležitých rolí serveru mezi více školních 
serverů 

• zaškolení školního správce ICT v obsluze serveru 

• předání dokumentace k serverovému řešení 

• telefonickou podporu po realizaci zakázky (minimálně 14 dnů po realizaci) 
 

Doprava a instalace ve škole 

obsahující zapojení na místě k tomu určeném včetně dodávaných periferií, 
ověření funkčnosti a předání česky psaných návodů k dodávanému hardware i 
software. Součástí bude potřebná kabeláž a zapojení do připravené sítě. 
 


