
 

          

          

Nevíte si rady se zajištěním distanční výuky? NetRex pro vás vyvinul unikátní řešení pro frontální 
výuku připravené na míru právě školám a vzdělávacím institucím. Je vhodné i pro technicky 
méně zdatné učitele a žáky. Vaše starosti s výukou na dálku vyřeší naše streamovací kamera 
s připojeným tlačítkem pro snadné ovládaní. Obsluhu tak zvládne opravdu každý.

Celková cena setu včetně instalace a nastavení

„V prvních týdnech distanční výuky jsme všichni museli změnit styl výuky svých 
žáků. Nyní už ale můžu říct, že systém NetRex ve své podstatě vyřešil všechny 
naše potřeby. Máme pozitivní zpětnou vazbu nejenom od žáků, kterým je výuka 
formou videa velmi blízká, ale také rodiče jsou za videa výukových hodin velmi 
vděční.“

JAN ŠINDELÁŘ
ředitel, 2. základní škola Bezručova, Říčany

On-line výuka stisknutím jediného tlačítka

OVĚŘENO ŠKOLAMI

Kontaktujte nás pro více informací
Tel.: +420 226 258 021 E-mail: info@netrex.czWeb: www.netrex.cz

Naše řešení pro vzdálenou výuku již 
vyzkoušely a provozují tři základní školy. 

Řešení pro školy

20 000 - 25 000 Kč bez DPH 

      FRONTÁLNÍ VÝUKA
Zajistíme snadno obsluhovatelnou vzdálenou výuku. 
Řešení je vhodné i pro méně technicky zdatné jedince 
nebo pro ty, kteří nemají potřebné vybavení.

      JEDNODUCHOST
Nastavíme a kompletně vám připravíme kameru, abyste 
ji mohli hned používat a ovládat pomocí tlačítka.

      MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ
Kameru využijete pro streamování nejen výuky, ale 
i různých školních akcí, kulturních a sportovních událostí.

      JEDNORÁZOVÁ INVESTICE
Nabízíme dlouhodobé řešení, které vám vydrží řadu let.

      KVALITA 
Základem je prémiová kamera švédského výrobce Axis 
Communications, se kterým spolupracujeme více než 14 
let.

„Feedback ze strany kantorů je veskrze pozitivní, řešení je intuitivní a nenáročné. 
Doplňujeme jej interaktivní platformou Microsoft Teams. Když ovšem dojde na 
frontální výuku, kantoři oceňují jednoduchost řešení od NetRex a také velmi 
praktickou možnost vytvářet archiv nahraných hodin.“

DALIBOR DUDEK
ředitel, základní škola u Říčanského lesa, Říčany

      ARCHIV NAHRÁVEK
Záznam se automaticky nahraje na YouTube. Přístup 
k  obsahu mají žáci pomocí neveřejného odkazu.

Kamera AXIS M1135 pro streamování ve Full HD
•  aplikace uvnitř kamery zajistí vysílání na internet
•  o kvalitní zvuk se postará zabudovaný mikrofon

Tlačítko s indikační LED diodou
•  začátek a konec streamování stisknutím tlačítka
•  světelná dioda signalizuje probíhající vysílání 

Snadné umístění
•  kamera na stativu se může přenášet a otáčet
•  je nutný pouze síťový kabel s napájením

Přečtěte si naši    
PŘÍPADOVOU

STUDII
netrex.cz/studie-skoly


