
IT konektivita

 – vybudujeme, zmodernizujeme, doplníme vnitřní 
školní internetovou síť

 – zabezpečíme vaši internetovou síť (router, 
firewall)

 – přístupy žáků a návštěvníků v internetové síti 
pod dohledem

 – vybudujeme, zmodernizujeme, doplníme ser-
verovou infrastrukturu, případně propojíme  
do svého cloudového datového centra

 – zálohování školních dat
 – monitoring sítě a systémů, aby vše fungovalo, 

jak má

Ministerstvo pro místí rozvoj ČR připravuje 
dotační výzvu z Integrovaného regionálního 
operačního programu na  
vybavení vnitřní konektivity škol 

Sledujte aktuální stav dotačních  
výzev na stránkách K-net:
k.k-net.cz/dotace-pro-skoly

Učebny a koncová pracoviště
Poradíme s výběrem, instalací a provozem těchto 
zařízení:

 – interaktivní tabule a zobrazovací zařízení
 – počítačová či mobilní učebna
 – tiskárny a 3D tiskárny
 – IT pomůcky pro výuku do PC učeben
 – interaktivní pomůcky a učebnice
 – nástroje pro multimediální a online výuku

Společně s naším partnerem Plus Projekt vám 
pomůžeme s přípravou projektu, abyste obstáli  
v početné konkurenci. 
Naše společné dlouholeté zkušenosti z praxe vám 
pomohou vyhnout se budoucím vícenákladům  
a komplikacím.

K-net se specializuje na IT vybavení pro školy včetně poradenství a zaškolení práce  
s IT technikou i softwarem. V rámci dotace vám nabízíme své služby v sekci IT konekti-
vita a učebny a koncová pracoviště:

Příjem žádostí: 1. čtvrtletí 2022
Minimální způsobilé výdaje: 1 mil. Kč
Maximální způsobilé výdaje: 100 mil. Kč
Žádat mohou: Základní školy, Střední školy,  
Vyšší odborné školy a další…
Míra podpory: až 90 % způsobilých výdajů

PŘIPRAVTE SE JIŽ NYNÍ!
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Pomáháme školám modernizovat jejich prostředí, 
aby výuka žáků byla snazší, zábavnější, modernější. 
Poskytujeme vám komplexní servis.

Spravujeme a školíme  
v aplikacích vhodných nejen  

pro distanční výuku

Poskytujeme poradenství  
a realizujeme projekty finan-

cované z dotačních programů

Vyberte si ze školení, 
která nabízíme

Poradíme s výběrem 

 na míru

k.k-net.cz/technologie-vzdelavani

Zajistíme bezpečný přístup  
k informacím a osobním datům

k.k-net.cz/skolni-infrastruktura

Dokážeme zajistit, aby vaše 
počítačová učebna byla  

mobilní a dostupná kdekoli
k.k-net.cz/mobilni-ucebna

k.k-net.cz/vyuka-na-dalku k.k-net.cz/dotace-pro-skoly k.k-net.cz/vzdelavaci-kurzy-skoly


