
 

Zadávací dokumentace 
 
 
Příloha č. 1 výzvy: 
 
 
Počítačová učebna   (pro 20 žáků)  
 
10 ks pracovních stolů pro 2 žáky  
s boxy na PC po stranách stolu, průchodky na kabely (specifikace dle zadavatele). 
 
rozměry:   - hloubka    60 cm 
       - šířka       160 cm   
  - výška       75 cm 
 
materiál:  - nosné desky LTD, tl. 18 mm, dekor světlý buk 

- zaoblené hrany 
- kovová konstrukce 

 
barva kovové konstrukce:  

- zelená 
 
 
20 ks žákovských židlí   
bez koleček (na stopkách), otočných, bez područek, výškově stavitelných s plynovým pístem  
 
materiál: - buková překližka 
  - kovová konstrukce  
 
barva kovové konstrukce:   

- oranžová 
 
 
1 ks katedry s PC pracovištěm pro pedagoga: 
PC stůl s clonou, s boxem na PC,  2 uzamykatelné zásuvky (místo výsuvu na klávesnici), 
průchodky na kabely (specifikace dle zadavatele) 
 
rozměry:  - hloubka  60 cm 
  - šířka           160 cm  
  - výška            75 cm 
 
materiál:  - nosné desky LTD, tl.18 mm, dekor světlý buk 
  - zaoblené hrany 
  - kovová konstrukce 
 
barva kovové konstrukce: 
  - zelená 
 
   



 

1 ks židle pro učitele 
 
na kolečkách, otočná na plynovém pístu,   bez područek,  s polstrovaným sedákem i opěrákem 
 
barva kovové konstrukce: 

- zelená (stejná jako u žákovských židlí) 
 
barva polstrování: 
  - oranžová  
 
 
 
Jazyková učebna   (pro 20 žáků)  
 
10 ks pracovních stolů pro 2 žáky  
s boxy na PC po stranách stolu, odkládací plocha (deska) místo výsuvu na klávesnici, háčky 
na sluchátka – připevněné na zadní straně lavice směrem od žáka, průchodky na kabely 
(specifikace dle zadavatele) 
 
rozměry:   - hloubka    60 cm 
       - šířka       160 cm 
  - výška        75 cm 
 
materiál:  - nosné desky LTD, tl. 18 mm, dekor světlý buk 

- zaoblené hrany 
- kovová konstrukce 

 
barva kovové konstrukce:  

- zelená 
 
 
20 ks žákovských židlí   
bez koleček (na stopkách), otočných, bez područek, výškově stavitelných s plynovým pístem  
 
materiál: - buková překližka 
  - kovová konstrukce  
 
barva kovové konstrukce:   

- žlutá 
 
 
1 ks katedry s PC pracovištěm pro pedagoga: 
 
PC stůl s clonou, s boxem na PC,  2 uzamykatelné zásuvky (místo výsuvu na klávesnici), 
průchodky na kabely (specifikace dle zadavatele) 
 
rozměry:  - hloubka  60 cm 
  - šířka           160 cm  
  - výška            75 cm 



 

 
materiál:  - nosné desky LTD, tl.18 mm, dekor světlý buk 
  - zaoblené hrany 
  - kovová konstrukce 
 
   
1 ks židle pro učitele 
 
na kolečkách, otočná na plynovém pístu,   bez područek,  s polstrovaným sedákem i opěrákem 
 
barva kovové konstrukce: 

- zelená (stejná jako u žákovských židlí) 
 
barva polstrování: 
  - žlutá  
 
 
 
Učebna s interaktivní tabulí   (pro 26 žáků)  
 
13 ks lavic pro dva žáky 
výškově stavitelných, s odkládací plochou, s háčky na uchycení školní brašny 
 
rozměry:   - hloubka 50 cm 
       - šířka            130 cm 
  - výška            velikost 3 – 5 (dle normy EN)   
   
materiál:  - nosné desky LTD, tl. 18 mm, dekor světlý buk 

- zaoblené hrany 
  - kovová konstrukce 
 
barva kovové konstrukce: 
  - zelená  
 
 
26 ks žákovských židlí 
výškově stavitelných  
 
rozměry:   - výška  velikost 3 – 5 (dle normy EU) 
   
 
materiál:  - buková překližka  
  - plastové kluzáky na nohách židlí, které chrání před poškozením podlahové  
    krytiny 
  - plastové kluzáky na spodní hraně kovové konstrukce sedáku, které zabraňují 
    poškození pracovní desky stolu  
  - kovová konstrukce 
 
barva kovové konstrukce: 



 

  - oranžová (jiný odstín než v PC učebně) 
 
 
1 ks katedry s PC pracovištěm pro pedagoga: 
PC stůl s clonou, s boxem na PC,  2 uzamykatelné zásuvky (místo výsuvu na klávesnici), 
průchodky na kabely (specifikace dle zadavatele) 
 
rozměry:  - hloubka  60 cm 
  - šířka           160 cm 
  - výška        75 cm 
 
materiál:  - nosné desky LTD, tl. 18 mm 

- hrany zaoblené 
  - kovová konstrukce 
 
barva kovových konstrukcí: 
  - zelená  
 
    
1 ks židle pro učitele 
na kolečkách, otočná na plynovém pístu,   bez područek,  s polstrovaným sedákem i opěrákem 
 
barva kovové konstrukce: 
  - zelená 
 
barva sedáku: 
  - oranžová (jiný odstín než v PC učebně) 
 
 
Nábytek pro učebnu s ICT  
 
Mobilní stolek pod vizualizér   
s výškově stavitelnou kovovou kostrou. Deska vozíku je z LTD desky v bukovém provedení 
v rozměrech 30 x 45 cm. 
 
2 ks skříňky se zásobníky na papír pod tiskárnu 
sestaveny z korpusu, kovové rámové podnože s rektifikacemi a z volné kovové police. Skříň 
má 2 úložné úrovně. Rozměry:  hloubka cca 52 cm, šířka cca 145 cm, výška 65 cm. 
 
Skříň pro uložení sad senzorů a dalšího příslušenství (částečně prosklená)  
- pevná pohledová záda skříně z LTD desky, tl. 18 mm 
- kvalitní lepený korpus skříně v bukovém provedení 
- všude ABS hrany tl. 2 mm 
- dvířka z LTD v dolní části skříně do výšky nízké skříně  - se zámkem 
- skleněná dvířka v horní části skříně  
- skříň má 5 pater pro uložení šanonů (2 patra v uzavřené části, 3 patra v prosklené části) 
- stavěcí nožičky skříně 
- rozměry: hloubka cca 42 cm, šířka cca 80 cm, výška cca 202 cm. 
 


