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1 ÚVOD
Tento dokument popisuje možnosti celkové rekonstrukce u ebny na nové moderní prostory pro
výuku p írodních v d pro 30 student a vybavení p ilehlých kabinet . Rozm ry u ebny, která je
v dokumentu popisována, jsou 7,4 x 11,9 x 3,2m. Rozm ry kabinet jsou 7,1 x 5,6 x 3,2m, 5,1 x
3,0 x 3,2m a 7,1 x 2,8 x 3,2m.

2 CÍLE REKONSTRUKCE - VÝSLEDEK

Výsledkem je vytvo it moderní u ebnu p írodních v d pro výuku fyziky, chemie a biologie, která
odpovídá požadavk m dnešní doby (u ebnu bude možné využít i pro výuku dalších humanitních
p edm t ). D ti budou mít k dispozici nejmodern jší eduka ní systém, který slouží jako kompletní
platforma pro realizaci experiment ve výuce p írodních v d. U ebna bude vybavená ešením s
maximálním d razem na kvalitu výuky v etn plné spolupráce u itele i žák . M icí systémy
poskytují uživatel kompletní vybavení pro experimentální výuku p írodních v d. Tyto kvalitní
technologické nástroje podn cují zájem o p írodní v dy, inspirují studenty i jejich pedagogy a
propagují aplikovanou v du v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy.
Navržená technologie má pro každý p edm t specializované sady m icích sond, senzor a
experimentálního p íslušenství, ale také vypracované školní experimenty v etn metodiky vedení
seminá pro lektory. ešení bude navíc dopln no interaktivním zobrazova em s vizualizérem.
P i modernizaci u ebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající
podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvod k vytvo ení nových silnoproudých,
slaboproudých rozvod a kabelových tras pro AV techniku ve t íd . U ebna bude vybavena novou
podlahovou krytinou, provozním LED osv tlením, novou výmalbou a specializovaným nábytkem.
Jako koncové za ízení bude osazena technologie pro realizaci pokus , d ez v kated e, bezdrátové
ad interaktivní
studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposledn
zobrazova s prezenta ním SW. Modernizace kabinet bude zahrnovat novou výmalbu a vybavení
novým nábytkem.
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3 TOPOLOGICKÝ POPIS REALIZACE
3.1 Stavební práce – bourací a p ípravné práce
Rekonstrukce u ebny za ne úplnou demontáží stávajících silových rozvod , které budou
nahrazeným novým rozvodem z podružného rozvad e v u ebn . Stávající silové rozvody budou
nejprve p em eny a následn odpojeny v rozvodných krabicích. Následn dojde k demontáži
provozního osv tlení.
V další etap dojde k p istavení kontejneru na stavební su (zde po investorovi nárokujeme
vy len ní vhodného místa pro kontejner) v návaznosti na volný p ístup pro odvoz suti z u ebny. Po
p istavení kontejneru budou zahájeny bourací práce obsahující následovné:
-

zasekání otvoru pro podružný silový rozvad

-

vytvo ení drážek pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráni ky ve st nách a strop

-

odstran ní stávající podlahové krytiny + obnažení stávajícího stupínku pod katedrou

-

vytvo ení drážek v podlaze pro nové silové a slaboproudé okruhy + chráni ky

-

zapušt ní podlahové krabice, do které budou zavedeny volné chráni ky

-

odstran ní staré vrstvy výmalby (st ny + strop)

-

odstran ní stavební suti a demontovaného materiálu

-

vytvo ení vodovodního a odpadního potrubí pro demonstra ní katedru

-

rekonstrukci obklad stoupacího vedení

Po etap bouracích prací bude následovat rozvedení nových silových, slaboproudých rozvod a
chráni ek. V této etap nárokujeme po investorovi dotažení nového silového p ívodu do
podružného rozvad e v u ebn (kabel CYKY-J 5x6mm, jišt ný 3F 25A jisti em s charakteristikou
C). Krom silového p ívodu nárokujeme dotažení 2x LAN p ívodu ze serverovny do prostoru katedry
v u ebn . Toto není p edm tem dodávky.
Na bo ní st n dojde k instalaci nového pultu s 5x d ezem s odkapáva em. Nejprve, dojde
k odstran ní starého obkladu st ny, napenetrovoání a instalace vod odolné st rky v míst
umíst ní nového obkladu. Po nalepení obklad a vyspárování dojde k instalaci 5x vodovodní
baterie na st n . P edpokládané provedení obkladu je bílý MAT o rozm rech 20x20cm do výšky
1,4m o ší i 1,2m.
Další prací bude vysátí, p ípadné penetrování a vyst rkování podlahy pro vytvo ení finálního
podkladu pro lepení linolea a vyspravení stávajícího stupínku pod katedrou pro následné polepení
linoleem. Po vytvrdnutí a vyschnutí za išt ných drážek a st rky dojde k penetrování st n a stropu
s následnou dvojitou výmalbou (v cen kalkulována bílá výmalba).

3.2 Stavební práce – pokládka nové podlahové krytiny
Po vyschnutí st rkovací hmoty dojde k vysátí, penetrování podlahy a následné aplikaci
zát žového PVC linolea pomocí lepidla s vysokou pevností. Navržené linoleum je p ímo ur ené do
prostor škol, kde se p edpokládá dlouhodobé p sobení vysokou zát ží (zejména pohyblivého
nábytku). Krytina je azena do stupn zát že 34, 43, má zvýšenou odolnost proti poškrábání,
opot ebení, ot ru, poskytuje podlahovin matný vzhled, usnad uje údržbu a išt ní. Díky
celkovému vyvzorování snižuje viditelnost poškozených míst. Spoje nov položeného linolea
budou sva eny pro vytvo ení bezespárového vodot sného švu. P i pokládce je nutné dodržovat
jednotlivé technologické postupy pro pokládku podlahové krytiny.
Po aplikaci podlahové krytiny následuje osazení soklové lišty po celém obvodu u ebny.
Vzorník možností výb ru podlahové krytiny
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3.3 Silnoproud, provozní osv tlení a stínicí technika - zprovozn ní
Po dokon ení stavebních prací budou zapojeny silové zásuvky v místnosti a oživen nový silový
podružný rozvad . Podružný rozvad bude osazen jisti i v kombinaci s proudovým chráni em
(p esné zapojení viz p íloha „ZAPOJENÍ SILNOPROUDU + ROZVAD ).
V u ebn je uvažováno s instalací nového provozního LED osv tlení. Nové provozní osv tlení
bude rozd leno do 4 nezávislých okruh . ada sv tel u interaktivní tabule a následn 3 ady sv tel
vodorovn s okny (p esné rozmíst ní viz p íloha „ROZVRŽENÍ PROVOZNÍHO OSV TLENÍ).
Vypína e budou umíst ny u vchodu do místnosti (2x dvoj-vypína ). Požadavky normy na
minimální intenzitu osv tlení pracovní plochy pro u ebny p írodních v d je 550 lx. V níže
uvedeném modelu se pohybuje intenzita osv tlení v rozmezí 500 – 600 lx. Navržené provozní
osv tlení o rozm rech 600x600mm je ur ené jak pro instalaci do podhledu, tak i pro p ímou
instalaci na strop.

Po zapojení silové ásti bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem
pro uživatele.

3.4 Kabelování AV a slaboproudu
Do p ipravených chráni ek budou zataženy rozvody slaboproudu, 12V DC rozvodu a kabely pro
spínání elektrických otvíra
v lavicích. Do každého stolu bude zatažen rezervní LAN kabel
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z prostoru katedry (zde bude umíst n datový switch). Kabeláž bude ponechána s rezervou 1,5m
na obou koncích. Za interaktivní tabulí bude osazena datová dvojzásuvka.

3.5 Usazení nábytku, instalace pylon a interaktivní tabule
Další etapou instalace bude osazení specializovaného nábytku u ebny p írodních v d. Katedra
bude osazena dle výkresové dokumentace na p ipravenou podlahovou krabici, do které jsou
zataženy veškeré slaboproudé rozvody a chráni ky. Jedná se o specializovanou katedru, do které
je možné umístit technologii u ebny p írodních v d a prezenta ní PC (LCD monitor je osazen na
výklopném mechanizmu – v p ípad ne innosti je monitor uschován pod deskou katedry). V desce
katedry je umíst n d ez a baterie se studenou vodou. Katedra je uzamykatelná, vybavena
v tracími otvory a kabelovými pr chodkami. Katedra není osazena volným prostorem pro sezení.
Studentské stoly, jsou uzp sobeny pro 3 žáky. Stoly jsou pevn ukotveny na kabelové vývody
z podlahy. Kabeláž bude vedena dutou nohou stolu, která je p izp sobena pro vedení kabeláže z
podlahy. V zadní ásti stolu je umíst n panel s 2x 230V dvojzásuvkou a 1x DC zásuvkou
napojenou na lineární laboratorní zdroj v kated e. Zásuvky budou standardn ukryty pod deskou
stolu a nebudou p ístupné žák m krom vyu ování (otev ení pomocí posunu pracovní desky je
blokováno elektrickým otvíra em). U itel provádí odemknutí pro p ístup k zásuvkám centráln
z prostoru katedry. Zásuvky budou vypínány pomocí „shození“ jisti e v podružném rozvad i
v blízkosti katedry.
U zadní st ny u ebny se p edpokládá umíst ny nábytkové sk í ové sestavy. Jedná se o 4
sk ín s výškou cca 2,6m. Spodní sk í , která má prosklenou horní ást bude opat ena
bezpe nostním sklem. Celé dve e jsou v hliníkovém ráme ku. Nástavec má pevný sokl. Sk í ky
budou sloužit pro umíst ní technologie u ebny p írodních v d (kuf íky s pokusnými nástroji, atd.).
Na bo ní st n dojde k instalaci nového pultu s 5x d ezem s odkapáva em. Sk í ky pod d ezy
budou uzamykatelné a uvnit bude osazena 1 police.
V kabinetech bude umíst n nový nábytek, budou zde kombinovány vysoké sk ín , vysoké
sk ín s nástavcem a nízké sk ín , které budou sloužit jako úložné prostory pro u ební pom cky.
Dv sk ín budou ve speciálním provedení pro fyzikální pom cky.
V kabinetech budou rovn ž stoly pro pedagogy se sk í kami/zásuvkovými kontejnery.
V kabinetu bude rovn ž vytvo eno obložení otopných t les a stoupacího vedení.
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3.6 Instalace koncových prvk , oživení, p edání a zaškolení
Jako poslední etapa následuje instalace koncových prvk . Instalace interaktivní tabule na
pylonový pojezd (bez p ídavných k ídel), p ídavných reproduktor a ultrakrátkého datového
projektoru.
Následuje instalace technologie prezenta ní a výukové technologie do katedry u itele
(prezenta ní PC, stolní vizualizér, monitor, datový switch, plynový ho ák, d ez, vodovodní baterie,
DC zdroj). Technologie uvnit katedry bude uzamykatelná. Na strop ve st edu u ebny bude
instalován access point pro bezdrátové p ipojení pracovní stanice student k WIFI síti. V rohu
místnosti bude umíst na uzamykatelná dobíjecí sk í pro bezdrátové pracovní stanice student .
Poslední etapou je p edání kompletní u ebny a zaškolení u itel .

4 POPIS KONCOVÉ TECHNOLOGIE U EBNY P ÍRODNÍCH V D
4.1 Technologie u ebny p írodních v d
U ebna p írodních v d bude vybavena moderním systémem, které tvo í pracovišt vyu ujícího
a pracovišt student . Navržená technologie má pro každý p edm t specializované sady m icích
senzor a experimentálního p íslušenství, ale také vypracované školní experimenty v etn
metodiky vedení seminá pro lektory. Student m jsou k dispozici bezdrátové pracovní stanice
konvertibilní za ízení, které jsou v p ípad ne innosti uložené v dockovací, uzamykatelné sk íni
v rohu místnosti (1 pracovní stanice p ísluší 3 student m).
Jedna žákovská sada (pro 3 studenty = 1 st l), uložená v kuf íku obsahuje:
• metodickou p íru ku u itele, která obsahuje: pr vodce experimentem krok za krokem,
obrázek a motivující p íb h zasazující téma do reality b žného života, jednoduchý teoretický
úvod, postup m ení a vyhodnocení výsledk , ov ení porozum ní pomocí testových otázek,
záznam m ení do elektronického deníku
• 8 senzor : bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku,
bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ru ními úchyty, bezdrátový senzor po así s
anemometrem a GPS, bezdrátový senzor nap tí, bezdrátový senzor pohybu
• 1 USB flash disk s žákovskými úlohami
• SW pro m ení v p írodních v dách
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• 1 plastový kuf ík pro bezpe né uložení senzor
Ve skupin 3 student u jednoho stolu jsou úlohy žák rozd leny následovn .
•

1. student pracuje s technologií p írodních v d (senzory)

•

2. student pracuje s bezdrátovou pracovní stanicí (konvertibilní za ízení)

•

3. student pracuje jako vedoucí pokusu (manager pokusu)

Krom žákovských sad lze vybavení u ebny rozší it o sady pro Fyziku, Chemii a Biologii. Tyto
rozši ující sady mohou fungovat jako sady pro u itele – demonstrace pokus . Nejv tší zapojení
žák lze dosáhnout, pokud každou sadu bude mít 3 lenná skupinka žák a pokus budou provád t
p ímo oni. Po ty jednotlivých senzor a idel lze libovoln p izp sobit pot ebám – n které nakoupit
jen pro u itele, n které pro skupinky žák .
•

Sada pro Fyziku – obsahuje univerzální rozhraní pro m ení, nap ový a proudový
senzor, SW pro pokro ilá m ení, kovovou dráhu s bezdrátovými vozíky, rotor pro
pohon vozík , sadu pro optické pokusy, sadu pro základní elektrické obvody, sadu
jednoduché stroje, sadu oscilace, vln ní, zvuk, sadu rotace a setrva nost, sadu pro
stavbu mostních konstrukcí, dopadovou plošinu, bezdrátový senzor rotace,
bezdrátovou fotobránu, senzor zvuku s mikrofonem, dobíjecí stanici.

•

Sada pro Chemii - obsahuje bezdrátový spektrometr, optické vlákno pro
spektrometr, bezdrátový senzor nap tí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový
senzor teploty, oh ívací plotýnka s magnetickou mícha kou, 5x míchací ty inku,
digitální váhy 2000g + USB adaptér pro p ipojení k PC, p ípravky pro odvození
absolutní nuly a ideální plyn, dobíjecí stanici.

•

Sada pro Biologii - obsahuje mikroskop, kameru kompatibilní s mikroskopem, model
lidského oka, komoru pro pozorování ekosystému, komoru pro fotosyntézu, senzor
EKG, senzor pr tokom r s teplom rem, hloubkom r s teplom rem, bezdrátový
teplotní senzor, t lní povrchová teplotní sonda, senzor spirometr s 10 náustky,
bezdrátové rozhraní, bezdrátový senzor O2, bezdrátový senzor krevního tlaku,
bezdrátový senzor rozpušt ného O2, dobíjecí stanici.

4.2 Interaktivní zobrazova , vizualizér
Jako centrální zobrazova u ebny bude instalována interaktivní tabule na pylonovém pojezdu,
s projektorem s ultrakrátkou projek ní vzdáleností.
Interaktivní tabule p edstavuje standard moderní u ebny, umož uje u iteli a žák dotykem
ovládat všechny aplikace p ipojeného po íta e a navíc používat digitální inkoust. Tabule rozezná 4
dotyky a interaktivní multidotyková gesta pro ovládání objekt , sou asn mohou na tabuli pracovat
2 žáci (s používáním multidotykových gest) nebo až 4 žáci. Snímací technologie automaticky
rozezná dotyk prstem (pro ovládání myši), popisova em (pro zápis digitálním inkoustem) a
houbi kou nebo dlaní (pro mazací digitálního inkoustu).
Výukový sw, který je sou ástí dodávky, obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, vkládání objekt
a zárove pr vodce pro p ípravu jednoduchých aktivit pomocí šablon. U itel má také možnost
využít tisíc již p ipravených interaktivních cvi ení, které p ipravili ostatní u itelé eských školy a
zdarma poskytli ke sdílení na webový portál. Sou ástí sw je také cloud prost edí pro interaktivní
spolupráci žák pomocí žákovských za ízení – po íta , tablet a chytrých telefon – p ipojených
k internetu. Interaktivní práce v cloud prost edí umož uje spolupráci nejen v rámci jedné t ídy, ale i
spolupráci mezi žáky nad domácím úkolem po skon ení školy nebo spolupráci vzdálených
ú astník .
Stolní vizualizér slouží u iteli ke snímání plošných (pr svitných i nepr svitných) i
trojrozm rných p edloh (p edm t ) a jejich zobrazení na interaktivním zobrazova i. Snímaný obraz
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z vizualizéru lze ve výukovém sw dále zpracovávat, doplnit o popisky digitálním inkoustem.
Vizualizér také umož uje, pomocí speciální 3D kostky, ovládat – otá et a p ibližovat

5 POŽADAVKY A NÁROKY NA INVESTORA - UŽIVATELE
5.1 Silnoproud
Pro zajišt ní bezpe ných a normou p edepsaných technických podmínek provozu je
nárokována odd lená el. technologická napájecí sí TN-S (bezproudové nulování), která by p i
správném provedení m la zabránit pr nik m rušení a kolísání na síti do za ízení, zárove snižuje
možnost vzniku brumových zemních smy ek, na které je tato technologie velmi citlivá.
P i návrhu je nutno uvažovat s hodnotami p íkonu za ízení v jednotlivých místnostech.
Nárokujeme po investorovi dotažení nového silového p ívodu do podružného rozvad
v u ebn (kabel CYKY-J 5x6mm, jišt ný 3F 25A jisti em s charakteristikou C).

e

Obecné zásady instalace rozvod pro napájení AV techniky:
•

Nulový a zemnící vodi musí být odd lený.

•

Musí být zamezeno vzniku zemních smy ek - všechny napájecí okruhy musí být uzemn ny
na stejný zemnící bod.

•

Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou
fázi.

•

Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osv tlení, žaluzie a další spot ebi e
nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika.

•

Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje
elektromagnetického pole.

•

Doporu ujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit p ep ovou
ochranou.

5.2 Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN
Nárokujeme dotažení 2x LAN p ívodu ze serverovny do prostoru katedry v u ebn .
Vnit ní LAN a p ipojení k WAN garantovaná linka min. 1024/512 kBit s firewallem.
Možnost ešení vzdálené správy.

5.3 Stavba
Nárokujeme vy len ní vhodného místa pro kontejner na stavební su v návaznosti na volný
p ístup pro odvoz suti z u ebny.
Vy len ní vhodné pracovní doby pro bourací a stavební práce (p edpoklad od 7:00 – 18:00)
v pracovních dnech.
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6 SERVIS
6.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe)
K dosažení maximálních provozních výkon systém , funk ních celk a za ízení po celou dobu
jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti
je nutné pravideln kontrolovat za ízení a udržovat ho ve funk ním stavu.
Doporu ujeme minimáln 2x ro n provést preventivní prohlídku za ízení (profylaxi).
Zákazník získá jistotu 100% funk nosti za ízení a jistotu udržení záruky.

6.2 Vzdálená správa
Vzdálená servisní správa je služba, umož ující identifikaci a následnou analýzu zjišt né závady
z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a
ú inná pomoc p i ešení problém , virtuální podpora uživatel , úspora asu a náklad . Systém
umož uje prost ednictvím p ímého napojení na koncové prvky technologií u klienta analyzovat
provoz za ízení, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a výkonností, odstra ovat vzniklé
technické chyby a problémy.
Výhody vzdálené servisní správy:
- preventivní monitoring stavu vzdálených za ízení = placený monitoring, možnost p edejít
závadám
- snížení náklad za dopravu do místa zásahu servisní zakázky pro servis i zákazníka
- vykonání servisního zásahu vzdálen = zkrácení doby poruchy
- diagnostika závady, rychlé vy ešení servisní zakázky
- upgrade SW resp. FW, SW zm ny za ízení nebo ídicího systému vzdálen
- zjišt ní provozního stavu – zapnuto/vypnuto
- reset – zaseknutí/zamrznutí
- nastavení produktu
- aktualizace firmware produktu
P edpokladem vzdálené servisní správy je zabezpe ená a stabilní datová konektivita mezi
technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpe ení dat
klienta. Technologie je propojena s klientskou sítí pomocí routeru, propojení je zabezpe eno a
ob strany souhlasí s ešením a stupn m zabezpe ení.

7 ZÁV R
Tato dokumentace navrhuje optimální
dokumentace pro výb r dodavatele.

ešení vybavení prostor a je koncipována jako

V Praze 10/2019
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