
ŽÁKOVSKÝ BALÍČEK

Žákovské portfolio

Poznámkový blokDomácí příprava

2dílná pracovní učebnice 
a žákovský kód

samolepky k personalizaci šanonu a slídový obal s klopou 
pro umístění žákovských fl ashcards

Žákovský balíček
Součástí žákovského balíčku jsou tyto komponenty:
• 2dílná barevná pracovní učebnice a kartička s unikátním žákovským kódem pro vstup 

do interaktivního portálu s platností 12 měsíců včetně poslechů MP3 ke stažení zdarma (možnost bezplatného 
prodloužení o dalších 12 měsíců na vyžádání)

• jednotlivé listy žákovského portfolia včetně map růstu a samolepek pro použití v pracovní učebnici určené 
ke vkládání do žákovského šanonu (žákovský šanon lze zakoupit zvlášť, není součástí žákovské sady)

• domácí příprava s QR kódy pro rychlé spuštění poslechů v chytrých mobilních telefonech
• poznámkový blok formátu A5

běžná cena
vaše cena

po 15% školní slevě

Funpark 1 – žákovský balíček 349,– 297,–

Jednotlivé komponenty jsou samostatně neprodejné. Žákovská sada je jako celek zafoliována. 
Ceny pro druhý a třetí díl Funpark jsou totožné s prvním dílem.

Samostatně prodejné komponenty 
pro žáky běžná cena vaše cena

po 15% školní slevě

Funpark 1 – šanon pro žákovské portfolio 149,– 127,–

á í

Přístup do interaktivního 
portálu pro učitele první rok pro následujících 5 let vaše cena po 15% školní slevě

Funpark 1 – učitelská licence zdarma 1 990,– 1 692,–

Funpark 1 – školní multilicence zdarma 4 999,– 4 249,–

Přístup do interaktivního portálu pro učitele 
Pro přístup do interaktivního portálu s kompletními materiály Funpark 1 učitelé využijí učitelskou licenci nebo 
školní multilicenci. 
Učitelská licence je určena výhradně pro jednoho učitele s platností 5 let. Školní multilicence pokrývá přístup pro 
všechny vyučující angličtiny ve 3. ročníku, kteří budou pracovat s Funpark 1. Je potřeba sdělit počet vyučujících, 
abyste získali odpovídající počet licencí.
Licence jsou nepřenosné, každá je však využitelná na 3 různých zařízeních (typicky ve třídě, v kabinetu, během 
domácí přípravy). 
Učitelská licence ani školní multilicence se první rok neplatí, jsou zdarma. Po roce, tj. po důkladném proučení 
Funpark 1, je možné zakoupit obě licence s platností 5 let.

Všechny ceny obsahují DPH. Sleva 15 % pro školní instituce není časově omezená. Poštovné a balné hradí vždy 
Klett nakladatelství s. r. o.

INTERAKTIVNÍ PORTÁL PRO UČITELE



ZÁKLADNÍ UČITELSKÝ BALÍČEK PRÉMIOVÝ UČITELSKÝ BALÍČEK

+

Základní učitelský balíček
Součástí základního učitelského balíčku jsou tyto komponenty:
• učitelské vydání pracovní učebnice s metodickým průvodcem (obsahuje zmenšené stránky 

z pracovní učebnice s vyplněnými výsledky, učitel tedy nepotřebuje 
2dílnou pracovní učebnici, kterou mají žáci)

• 261 barevných fl ashcards pro učitele
• brožurka pro podporu žáků s SPU
• testy
• a dále dva materiály, které má k dispozici i žák, 

tj. žákovské portfolio a domácí příprava

Prémiový učitelský balíček
Součástí prémiového učitelského balíčku jsou tyto komponenty:
• kompletní základní učitelský balíček
• šanon pro vložení žákovského portfolia
• 3 typy hodnoticích razítek
• plyšák Foxie
• motivační samolepky

běžná cena
vaše cena

po 15% školní slevě

Funpark 1 – základní učitelský balíček 999,– 849,–

běžná cena
vaše cena

po 15% školní slevě

Funpark 1 – prémiový učitelský balíček 1 990,– 1 692,–

Učitelský balíček neobsahuje učitelský kód pro přístup do interaktivního portálu.
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Učitelské vydání 
pracovní učebnice

261 fl ashcards pro učitele
Testy a Podpora 
pro žáky s SPU

Samostatně prodejné komponenty 
pro učitele běžná cena vaše cena

po 15% školní slevě

Funpark 1 – fl ashcards 499,– 424,–

Funpark 1 – testy 99,– 84,–

Funpark 1 – razítka (3 typy) 149,– 127,–

Funpark 1 – plyšák Foxie 499,– 424,–

Funpark 1 – motivační samolepky 149,– 127,–

Funpark 1 – Foxie hrnek 119,– 101,–
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Základní učitelský balíček

Motivační samolepky

Šanon pro vložení 
žákovského portfolia

3 typy razítek
Plyšák Foxie

 ... to vše v praktické plátěné Foxie tašce

Žákovské portfolio 
a Domácí příprava
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