
vhodných pro financování
z prostředků Národního plánu obnovy (NPO)

KATALOG PRODUKTŮ



Užijte si ještě více zábavy 
se směrovými a logickými  bloky

nebo s balíčky rozšíření.
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Produkt SKU Ks
Cubetto Playset PT-PRIMO001B 1 ks

 Ideální pro děti od 3 let
 Inspirováno Montessori metodikou
 Programování bez obrazovky
 Snadné programování pomocí barevných bloků
 LED diody pro zpětnou vazbu
 Cubetto a ovládací panel komunikují přes Bluetooth
 Vyrobeno z na dotek příjemného a odolného dřeva
 Napájení 6 bateriemi AA (3 pro každou část)
 Plug & Play!

Ideální pro úvod do programování

 Cubetto

Balíček rozšíření SKU
Egypt PT-PRIMO007A
Vesmír PT-PRIMO008A

Balíček rozšíření SKU
Oceán PT-PRIMO009A
Velkoměsto PT-PRIMO010A

Produkt SKU Ks
Směrové bloky PT-PRIMO005A 1 ks
Logické bloky PT-PRIMO006A 1 ks



 Ideální pro děti od 3 let
 Odolná robustní konstrukce vhodná pro použití venku
 3 možnosti programování:

• směrová tlačítka na těle robota (až 256 kroků)
• TacTile čtečka
• aplikace pro Android a iOS
 3 nastavitelné režimy rychlosti
 Senzor pro vyhýbání se překážkám a světelný senzor 

pro automatické rozsvěcení světel
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 6 hodin

Programovatelný robot 
pro venkovní použití

M
ATEŘSKÁ ŠKOLA

 TacTile čtečka
Spárujte přes Bluetooth TacTile čtečku s robotem, 
vložte do ní dlaždice s příkazy a spusťte program
 Kapacita čtečky je 10 kroků
 Možnost propojit až 3 čtečky za sebe
 Snadná úprava chybně zadaných kroků 

– stačí prohodit příkaz za správný
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 8 hodin

Produkt SKU Ks
Rugged Robot TT-IT10000 1 ks

Produkt SKU Ks
TacTile čtečka TT-BLUE-TACTILE 1 ks

3

 Rugged robot
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 Bee-Bot

SKU / Produkt Obsah sady*
TT-BEE-START
Startovací sada

1× Bee-Bot
4× podložka
1× set sekvenčních karet
10× nasazovací kryt

TT-BEE-CLASS
Třídní sada

6× Bee-Bot
1× dokovací stanice
4× podložka

SKU / Produkt Obsah sady*
TT-BEE-BOT BUNDLE
Sada s podložkami

1× Bee-Bot
2× podložka

TT-BEE-BOT 6 KS
Sada s dokovací stanicí

6× Bee-Bot
1× dokovací stanice

 Ideální pro děti od 3 let
 Krokové programování pomocí směrových tlačítek 

na těle robota (až 200 kroků)
 Infračervený senzor pro rozpoznání a komunikaci 

s ostatními Bee-Boty a Blue-Boty
 Možnost nahrát vlastní 2sekundový záznam
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 8 hodin
 Aplikace (pouze pro iOS) s výzvami pro rozvoj 

programovacích dovedností

Krokový robot vhodný 
pro úvod do programování

Produkt SKU Ks
Bee-Bot robot TT-BEE-BOT 1 ks

Vyberte si některou z připravených 
sad, ve kterých najdete vše, 
co potřebujete, abyste mohli 

ihned začít s programováním

* Více sad a informací o jejich složení 
najdete na našem e-shopu

www.vyuka-vzdelavani.cz
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 Blue-Bot

Produkt SKU Ks
Blue-Bot robot TT-BLUE-BOT 1 ks

 Ideální pro děti od 3 let
 3 možnosti programování:

• směrová tlačítka na těle robota (až 200 kroků)
• TacTile čtečka
• jednoduché blokové programování v aplikaci

pro Android a iOS
 Infračervený senzor pro rozpoznání a komunikaci 

s ostatními Bee-Boty a Blue-Boty
 Možnost nahrát vlastní 2sekundový záznam
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 6 hodin

Krokový robot s Bluetooth

Produkt SKU Ks
Blue-Bot sada 
s TacTile čtečkou

TT-BLUE-TACTILE SET 1 ks

Blue-Bota a TacTile čtečku můžete 
zakoupit také v cenově výhodné sadě

Více sad a informací o jejich složení 
najdete na našem e-shopu

www.vyuka-vzdelavani.cz
 Obsah sady:

• 1× Blue-Bot
• 1× TacTile čtečka

 Bee-Bot & Blue-Bot příslušenství

Vyberte si z široké nabídky tematických 
či průhledných podložek a dalšího příslušenství

na našem e-shopu
www.vyuka-vzdelavani.cz



Indi

+ třídní sada
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 Ideální pro děti od 3 let
 Programování bez obrazovky
 Snadné programování pomocí barevných karet
 Možnost jednoduchého blokového programování 

v aplikaci Sphero Edu Jr™ pro Android a iOS
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží až 6 hodin
 Plug & Play!

 Obsah sady:
• 8× Sphero indi + nabíjecí kabel
• 8× odolný studentský kufřík
• 8× sada 20 barevných dlaždic
• 8× sada 15 karet s úkoly
• 1× příručka pro učitele
• 1× úložný box
• 1× kufřík pro nabíjení a skladování 8 robotů
• 2× sada 30 náhradních barevných karet s archy lepicí pásky
• 2× arch samolepek pro vyzdobení indiho

Nekonečná zábava se senzorem barev

 indi

Produkt SKU Ks
Sphero indi SP-980-0529 1 ks

Produkt SKU Ks
Sphero indi 
Classroom Pack

SP-980-0532 8 ks

 indi Classroom Pack
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 Ideální pro děti od 3 let
 Progresivní výuka K-12
 4 možnosti programování:

• barevné bloky
• aplikace pro Android a iOS
• blokové programování v jazyce Scratch
• programovací jazyk Python
 Přední a zadní kapacitní senzor přiblížení, chytré spřáhlo, senzor 

rychlosti, senzor barev, tříosý akcelerometr, modul mikrořadiče
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Kolejnice kompatibilní s většinou dřevěných kolejišť
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží 90+ minut
 Online knihovna lekcí, aktivit a programů

Jeden chytrý vláček,
čtyři způsoby programování

Produkt SKU Ks
Smart Train INT-J1-SS1-12 1 ks

Produkt SKU
Sada krátkých kolejnic INT-TRKS-01
Sada podpěr INT-TWRS-01
Adaptéry pro dřevěné kolejiště INT-WADPT-01

Produkt SKU
Sada mostů s pilíři INT-BRG-01
Sada stanic a tunelů INT-CTY-01
Rozšiřující balíček kolejnic INT-J1-SS1-21

 8 adaptérů
 univerzální adaptér 

pro dřevěné koleje

 2 stanice a 2 skládací tunely
 navrženo pro práci se sadou 

podpěr (nejsou součástí)

 4 stohovatelné 
podpěrné věže, 
2 rampy a skládací 
most

 20 kusů kolejí 
(12 zatáček, 
4 odbočky, 
4 rovinky) 
a 40 barevných 
bloků

 8 stohovatelných podpěrných 
věží s kryty
 pro stavbu víceúrovňových 

drah a kolejišť

 křižovatky, 8 krátkých  
kolejí a 8 spojnic

 Smart Train

SIMULUJTE REÁLNÝ SVĚT – BUDUJTE CHYTRÉ DRÁHY A MĚSTA 
se širokou škálou příslušenství

Sada mostů s pilíři

Sada krátkých kolejnic

Sada stanic a tunelů

Sada podpěr

Rozšiřující sada kolejnic

Adaptéry pro dřevěné kolejiště
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 Coding Set

 Ideální pro děti od 3 let
 Programování bez obrazovky
 Snadné programování pomocí barevných bloků
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 MatataBot a ovládací panel komunikují přes Bluetooth
 Vestavěná dobíjecí baterie
 Rostoucí robot = možnost rozšíření o příslušenství 

s pokročilejšími možnostmi ovládání

Proměňte programování 
v zábavný zážitek

 Ideální pro děti od 3 let
 Programování bez obrazovky
 Tři režimy ovládání a programování:

• Režim ovladače
• Režim programování (krokové programování tlačítky)
• Režim senzoru (s balíčkem rozšíření Animation Add-on)
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie

Tři nové režimy ovládání, 
nekonečná zábava

Produkt SKU Ks
Coding set MA-CODING SET 1 ks

 Lite

Produkt SKU Ks
Lite MA-LITE 1 ks



 Pro Set
M
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Produkt SKU Ks
Animation Add-on MA-ANIMATION ADDON 1 ks
Artist Add-on MA-ARTIST ADDON 1 ks
Musician Add-on MA-MUSICIAN ADDON 1 ks
Sensor Add-on MA-SENSOR ADDON 1 ks
Matatalab Map MA-MAP 1 ks
Matatalab Friends MA-FRIENDS 1 ks

Produkt SKU Ks
Pro set MA-PRO SET 1 ks

Matatalab Coding Set Matatalab Pro Set Matatalab Lite 

Doporučený věk 3–6 3–9 3–5

MatataBot ü ü ü
Příkazová věž ü ü û
Matatalab ovladač û û ü
Music Add-on û ü û
Artist Add-on û ü û
Bluetooth ü ü ü
Karty pro začátečníky û 6 û
Programovací bloky 37 99 û

 Pro Set v porovnání s Coding Setem obsahuje navíc:
• Bloky s úhly, hudební bloky

a přednastavené melodie
• Brožury s úkoly a procvičovací karty

pro začátečníky

Více bloků, více zábavy

Rozvíjí zájem o technologie Rozvíjí zájem o hudbuRozvíjí zájem o umění Rozvíjí zájem o technologie

Animation Add-on

Matatalab Map

Musician Add-onArtist Add-on

Matatalab Friends

Sensor Add-on

Popusťte uzdu své fantazii a užijte si ještě více dobrodružství 
s balíčky rozšíření a dalším příslušenstvím

 16× průhledné magnetické 
políčko (10×10 cm)
 6× set oboustranných 

tematických kartiček
 3× silikonový skin
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 Obsah sady:
• 6× Pro-Bot
• 6× nabíjecí kabel
• 1× Podložka „Rallye 5×5“
• 1× Podložka „Zábavní park“
• 1× Podložka „UK mapa“
• Software Probotix

Chytrý robot v atraktivním designu

Produkt SKU Ks
Pro-Bot autíčko TT-PRO-BOT 1 ks

Produkt SKU Ks
Pro-Bot třídní sada TT-PRO-BOT-CLASS 8 ks

 Pro-Bot

 Pro-Bot Třídní sada

 Ideální pro děti od 7 let
 Ideální pro KS2 programování
 2 možnosti programování:

• směrová tlačítka a LCD panel na těle robota
• programovací jazyk LOGO (software Probotix)
 Plně funkční světlomety se senzorem světla, 

senzor zvuku, přední a zadní senzor přiblížení
 Držák popisovače, 4 montážní otvory kompatibilní 

se stavebnicí K‘Nex
 LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží 8 hodin

Další sady a příslušenství 
najdete na našem e-shopu

www.vyuka-vzdelavani.cz
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 Obsah sady:
• 15× Sphero Bolt
• 15× indukční nabíječka
• 15× úhloměr s kompasem
• 15× turbo obal
• 15× lepící páska
• 1× Power Pack kufr

Inteligentní robotická koule
 Ideální pro děti od 6 let
 Průhledný vodotěsný a prachu odolný kryt
 Unikátní programovatelná LED matici 8×8
 Rychlost až 2 m/s
 2 možnosti programování:

• blokové programování (OzoBlockly)
• programovací jazyk JavaScript
 Gyroskop, akcelerometr, 2× enkodér motoru, 

4× IR senzor přiblížení, magnetometr
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží nejméně 2 hodiny
 Aplikace pro Android a iOS s výzvami a hrami 

pro rozvoj programovacích dovedností

 BOLT

Produkt SKU Ks
Sphero BOLT SP-BOLT 1 ks

Produkt SKU Ks
Bolt Power Pack SP-BOLT POWER 

PACK
15 ks

 Bolt Power Pack



Dash Dot

Osobnosti Unique for Dash Customizable

Detekce hlasu ü ü
Záznam zvuku 10× 5 sekund 10× 10 sekund

Blokové programování ü ü
Textové programování û ü
Jednotné přihlašování (SSO) û ü
Možnost sdílení programů ü û
Porty 6 6
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 Dash  Cue

 Ideální pro děti od 6 let
 Blokové programování v aplikaci

 Enkodéry motoru, 3× infračervený senzor přiblížení, gyroskop, akcelerometr, 
duální motor a potenciometr k ovládání hlavy, infračervený senzor pro komunikaci 
s ostatními roboty, LED diody a reproduktor pro zpětnou vazbu
 Vestavěná dobíjecí baterie s výdrží 3 hodiny

Dash – chytrý robot, 
který umí interaktivně 
reagovat na své okolí

 Ideální pro děti od 11 let
 2 možnosti programování:

• blokové programování v aplikaci
• programovací jazyk JavaScript
 4 unikátní avataři

Cue – ještě chytřejší 
průvodce světem 
programování

Na našem e-shopu
www.vyuka-vzdelavani.cz 

najdete širokou škálu příslušenství

Produkt SKU Ks
Dash WW-DASH 1 ks
Cue Onyx WW-CUE ONYX 1 ks
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Pokud chcete vybavit sety Fable 
celou třídu, můžete si vybrat některou 

z připravených třídních sad 
na našem e-shopu

www.vyuka-vzdelavani.cz

 Fable
Modulový robotický konstrukční set 
s pokročilými funkcemi
 Ideální pro děti od 8 let
 3 typy modulů – funkční, stavební a prodlužovací
 2 možnosti programování v aplikaci:

• blokové programování
• programovací jazyk Python
 Využívá senzory, funkce a příslušenství 

z chytrého telefonu/tabletu/laptopu 
 Funkce text-to-speech 
 Možnost zpracovat data z pokusů na grafy
 Vestavěná dobíjecí baterie
 Online knihovna lekcí, aktivit a programů

Modul Fable Spin s řadou senzorů, 
které přináší nové možnost
 Enkodéry motoru, senzory přiblížení, RGB senzory barev, 

senzory světla, snímač gest, LED diody a infračervený 
senzor pro komunikaci s ostatními roboty

Produkt SKU Ks
FABLE Explore! SR-FABLE EXPLORE 1 ks
FABLE GO! (Spin) SR-FABLE GO! V2 1 ks



Vydejte se na 360° virtuální výlety 
a užijte si život z nové perspektivy
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 Cube

 AR/VR Headset

Zcela nový způsob výuky 
a interakce s digitálním světem

 1000+ praktických digitálních učebních pomůcek
 100+ interaktivních vědeckých simulací
 Ideální pro optimalizaci 3D návrhů před tiskem
 Pomáhá rozvíjet prostorovou představivost 
 Aplikace Merge EDU – praktická digitální výuková platforma 

pro efektivnější výuku přírodovědných a STEAM předmětů pomocí 
3D objektů a simulací, kterých se studenti mohou „dotýkat“ 
a interagovat s nimi
 Kompatibilní s Merge AR/VR Headsetem

 360° virtuální prohlídky
 Podporuje soustředění
 Široká škála aplikací dostupných na MINIVERSE.io
 Vhodné pro telefony s úhlopříčkou až 5,8 palce, 

kompatibilní s operačním systémem Android i iOS
 Kompatibilní s Merge Cube
 Flexibilní, odolná pěnová konstrukce vhodná na jakýkoliv 

typ obličeje, vydrží každodenní používání a snadno se čistí 
a dezinfikuje

Produkt SKU Ks
Merge Cube MER-ARC-01-EU 1 ks

Produkt SKU Ks
Virtual Reality Headset MER-VRG-01MG-EU 1 ks



Autonomní headset, se kterým zažijete 
absolutní volnost bez obtěžujících kabelů

ZÁKLADN
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 Fast-switch LCD s rozlišením 1832×1920 pixelů pro každé oko
 Nastavitelná rozteč čoček (tři možnosti nastavení pro 58, 63 a 68 mm)
 Procesor Qualcomm Snapdragon XR2, 6 GB paměť RAM
 Volnost během používání – není potřeba propojení kabelem s PC 

ani instalace externích senzorů
 Funkce vymezení prostoru – nehrozí, že během pohybu do něčeho narazíte
 Neustále se rozrůstající knihovna prostředí pro VR 
 Výborná ergonomie a minimální hmotnost (321 g bez ovladačů)

Produkt SKU Ks
Quest 2 128GB OC-OCULUS QUEST2 128 1 ks
Quest 2 256GB OC-OCULUS QUEST2 256 1 ks

 Quest 2

Displeje a rozlišení: Fast-switch LCD panel; 1832×1920 pixelů/oko

Obnovovací frekvence: až 120 Hz

Zorné pole: ~100 stupňů (vodorovně)

Kamery: 4× přední kamera

Senzory: 6-DoF Oculus Insight, gyroskop a akcelerometr

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ XR2

RAM: 6 GB

Kapacita úložiště: 128 GB / 256 GB (dle zvoleného modelu)

Zvuk: Integrované reproduktory a mikrofon; 
výstup pro připojení 3,5 mm sluchátek

Výdrž baterie: 2–3 hodiny (v závislosti na druhu obsahu)
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 Reverb G2
Inovativní VR headset vyvinutý ve spolupráci 
s Valve a Microsoft
 2× LCD s úhlopříčkou 2.89 palce s technologií Pulse Backlight 

s rozlišením 2160×2160 pixelů pro každé oko
 Nastavitelná rozteč čoček (64 mm +/– 4 mm)
 6 m kabel náhlavní soupravy
 Windows Mixed Reality snímání pohybu (6-DOF), gyroskop, akcelerometr 

a magnetometr
 Kompatibilní se SteamVR a Windows Mixed Reality  
 Pružný materiál a vylepšené polstrování

Displeje a rozlišení: LCD panel Pulse Backlight; 2160×2160 pixelů/oko

Obnovovací frekvence: 90 Hz s doporučenými systémovými požadavky

Zorné pole: ~114 stupňů (vodorovně)

Kamery: 2× přední kamera, 2× boční kamera

Senzory: Windows Mixed Reality snímání pohybu (6-DOF), 
gyroskop, akcelerometr a magnetometr

Konektory: DisplayPort™ 1.3, USB 3.0 typ C, napájecí adaptér

Kabely: 1× 6 m kabel náhlavní soupravy 2-in-1 (Display-
Port™ 1.3 + USB 3.0 Typ C®) a napájecí adaptér; 
redukce z DisplayPort™ na mini DisplayPort™; 
redukce z USB-A na USB-C

Rozměry a váha: 75 × 186 × 84 mm (bez popruhů); 
550 g (bez kabelu a ovladačů)

Produkt SKU Ks
Reverb G2 Headset 
with controllers

HP-1N0T5AA 1 ks
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Spolehlivá a cenově dostupná Plug & Play 
3D tiskárna ideální pro použití ve školách
 Uživatelsky přívětivé intuitivní rozhraní postavené převážně na ikonách
 Barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou 3,2 palce
 Předem zkalibrována tisková podložka z tvrzeného skla|
 Kovová tryska o průměru 0,4 mm
 Vysoká rychlost tisku s přesností 15 mikronů a tloušťkou vrstvy 1 mm
 Tiskový prostor 150 × 150 × 150 mm
 Snadno přenosná díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 

(407 × 288 × 333 mm, 7,8 kg)
 Podporované formáty 3MF, STL, PLY a OBJ a integrovaná platforma 

pro sdílení 3D modelů MyMiniFactory

 One

* Standard weight of our filament rolls is 300 g, only the orange filament weighs 326 g.

Orange*

PS-PLA175ORA0326

Purple

PS-PLA175PUR0300

Yellow

PS-PLA175YLW0300

Natural

PS-PLA175NAT0300

Gray

PS-PLA175GRY0300

White

PS-PLA175WHT0300

Red

PS-PLA175RED0300

Black

PS-PLA175BLK0300

Green

PS-PLA175GRN0300

Blue

PS-PLA175BLU0300

Snadno tisknutelný filament 
v pestrých barvách
 Hmotnost: 300 g / 326 g (oranžová)
 Velikost cívky: Ø168 mm, šířka 30 mm
 Průměr středu kotouče: 60 mm

PLA filamenty

Více informací a podrobné technické specifikace 
najdete na našem e-shopu

www.vyuka-vzdelavani.cz



Všechny naše produkty Vám rádi ZDARMA představíme na workshopu, 
poradíme s výběrem, nebo navrhneme komplexní řešení na míru 

přímo pro Vaši školu.

3D TISK
& SKENOVÁNÍ ROBOTIKA AR & VR

IT VYBAVENÍ
WORKSHOPY
& MEDIALABS

Nabízíme široké portfolio produktů určených pro vzdělávání 
a rozvoj dětí a mládeže všech věkových kategorií:

POTŘEBUJETE PORADIT?
NEVÁHEJTE SE NÁS OBRÁTIT!

Telefonicky:
+420 602 540 121

E-mailem:
lukas.janku@moravia-consulting.com

MORAVIA Consulting spol. s r.o.
Olomoucká 83, Brno 627 00, Česká republika

Telefon: +420 541 422 511 • Email: info@moravia-consulting.com

 moravia.education  vyuka-vzdelavani.cz


