
Personalizovaná výuka
Zařízení Acer s operačním systémem Windows 10 se 
mohou pochlubit širokou škálou nových funkcí, díky 
kterým je výuka pro studenty, jež potřebují dodatečnou 
pomoc či alternativní přístup ke vzdělávání, dostupnější. 
Vybavte každého studenta tak, aby bylo možné 
přizpůsobit způsob jeho výuky, mohl se jí zúčastnit 
a spolupracovat s ostatními. Tato nová Windows 10 
zařízení od Aceru s praktickými nástroji STEM také mohou 
vaše studenty inspirovat, aby byli kreativní a mysleli 
kriticky. Jejich představivost lze podpořit pomocí 
pohlcujících a intuitivních nástrojů, jako je Paint 3D
a Minecraft.

Udělejte  
krok vpřed
Přejděte z Windows 7  
na nová Windows 10 zařízení*

Dosáhněte lepších výsledků ve vzdělání 
díky vestavěným výkonným funkcím.

Efektivní využití času ve třídě
Díky novým snadno ovladatelným Windows 10 zařízením 
od Aceru učitelé ušetří až 30 %1 času. Díky tomu mohou 
pomoci jednotlivým studentům dosáhnout těch 
nejlepších výsledků. Operační systém Windows 10 je 
kompatibilní s 99 % známých Windows 7 aplikací2. 
S novými Windows 10 zařízeními od Aceru mohou být  
studenti produktivnější, a to díky rychlejšímu nabíhání 
těchto zařízení a jejich celodenní výdrži na baterii3. Výuka 
tak nemusí být nijak přerušována.



Zajištění soukromí a bezpečnosti
Nová Windows 10 zařízení od Aceru mají vestavěné 
zabezpečení a ochranu soukromí. IT správa je také 
jednodušší a méně nákladná, protože jsou události týkající 
se bezpečnosti buď zcela eliminovány nebo sníženy
o 33 %1. Učebny lze zřídit během hodiny a IT správci 
odhadují, že díky Windows 10 ušetří až 20 % času4. 

Učitelé budou moci díky Office 365 
Education5 tvořit poutavou výuku
Učitelé mohou vytvářet kolektivní učebny a komunikovat 
se studenty prostřednictvím kancelářského balíku Office 
365 Education. Pro studenty je zdarma a zahrnuje 
nástroje připravené na budoucnost, jako je Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, SharePoint 
a další, prostřednictvím kterých mohou studenti vzájemně 
spolupracovat v reálném čase. Povzbuzování studentů, 
aby se navzájem oslovovali, aby společně řešili problémy 
a sdíleli znalosti, vede nejen k budování dovedností v 
oblasti spolupráce, ale také k hlubšímu porozumění, když 
se studenti učí vidět pohledy druhých a hodnotit své 
vlastní. Mezi další funkce podporující spolupráci patří 
asistent OneNote Ink Math, Microsoft Whiteboard nebo 
Intelligent Slide Design s PowerPointem.

*Podpora Windows 7 končí v lednu 2020
1. Forrester, Total Economic Impact™ of Microsoft Windows 10, 2018 - 2. Platí požadavky na hardware/
software; dostupnost funkce se může lišit. Vyžadováno připojení k internetu. Pro ověření kompatibility 
a dalších důležitých informací k instalaci navštivte webové stránky výrobce zařízení www.windows.com/
windows10specs. V průběhu času mohou pro aktualizace přijít další požadavky. - 3. Výdrž na baterii se 
výrazně liší v závislosti na nastavení, míře používání a na dalších faktorech. - 4. Po dobu deklarované 
životnosti zařízení. V průběhu času mohou pro aktualizace přijít další hardwarové/softwarové požadavky. 
- 5. Prodává se samostatně.
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Získejte výhody 
Acer zařízení 
s Windows 10.

Zjistěte více o Acer for 
Education na
webové stránce

https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/professional-education-home



