
DISK
PRO ŠKOLY
DISK Multimedia s.r.o. vás se svým akreditovaným vzdělávacím centrem 
Deccart odborně provede na cestě k moderní, efektivní a atraktivní multimediální 
výuce. Nebojte se nových metod a postupů v oblasti vzdělávání s využitím moderních 
prostředků a technologií!

HARDWARE SOFTWARE SLUŽBY
•  Zvýhodněné ceny EDU verzí SW
•  Výukové programy (noty, rytmus, 

intervaly, harmonie, hudební 
nástroje,…)

•  Notační programy
•  Programy pro záznam a úpravy 

hudby
•  Programy pro závěrečné zvukové 

úpravy – mastering
•  Virtuální hudební nástroje a efekty
•  Grafické programy
•  Programy pro práci s videem 

(editační, odbavovací,…)

•  Prezentace možností zavedení 
multimédií do výuky

•  Pomoc při zpracování projektů EU
•  Návrh a realizace komplexního 

řešení multimediální výuky 
(multimediální učebna výuky 
hudby)

•  Návrh a realizace 
zvukového/grafického/video 
školního studia

•  Návrh a realizace akustických úprav 
prostoru

•  Školení s akreditací MŠMT 

•  Počítačové sestavy 
•  Zvukové karty
•  MIDI klaviatury
•  Mikrofony
•  Sluchátka, poslechové monitory
•  Digitální záznamníky
•  Ozvučovací technika
•  Akustika prostoru
•  Video technika
•  Digitální piána a syntezátory
•  CD/DVD/MP3 přehrávače
•  DJ technika
•  Interaktivní tabule

Spojte se s námi:
DISK Multimedia, s.r.o.

www.disk.cz/skoly
skoly@disk.cz

+420 608 666 340
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DISK
PRO ŠKOLY
Za dobu své existence realizovala naše společnost 
řadu zakázek. Oslovují nás jak uživatelé, kteří v oblasti 
zpracování zvuku a videa začínají, subjekty zabývající se 
touto činností na nejvyšší profesionální úrovni, stejně jako 
vzdělávací instituce. Portfolio produktů DISK Multimedia, s.r.o. je 
budováno a rozšiřováno s cílem kvalitně uspokojit poptávku ve všech 
oblastech práce se zvukem a obrazem. Zajistíme pro vás celou realizaci 
počínaje návrhem vhodného řešení, postaráme se o dodaní i montáž profesionální 
techniky a poskytneme vám kompletní servis i produktovou podporu.

REFERENČNÍ INSTALACE
•  ČVUT v Praze - vybavení zvukové laboratoře včetně počítačových 

sestav
•  Gymnázium Matyáše Lercha, Brno - kompletní nahrávací školní 

studio na počítači
•  JAMU, Brno - nahrávací a editační audio systémy na počítači
•  Konzervatoř, Kroměříž - nahrávací a editační audio systém

na počítači
•  Konzervatoř, Praha - nahrávací a editační audio systém na počítači
•  Konzervatoř J. Ježka, Praha - dodávky zvukových karet, software, 

nahrávací audiotechniky
•  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - vybavení post-produkčního

audio studia
•  Univerzita Palackého v Olomouci - vybavení učeben pro 

multimedia a hudební výchovu
•  VUT v Brně - kompletní vybavení zvukových učeben a audio 

laboratoří

•  ZŠ Česká Kamenice – učebna hudební výchovy
•  ZŠ a ZUŠ Rybáře, Karlovy Vary - vybavení audio a video studia
•  ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec - vybavení rozsáhlé hudební učebny
•  ZUŠ Cheb – multimediální učebna hudební nauky
•  ZUŠ Chodov - vybavení hudební učebny
•  ZUŠ Mikulov – multimediální učebna hudební nauky
•  ZUŠ Mladá Boleslav - vybavení školního nahrávacího studia
•  ZUŠ Ostrov nad Ohří - vybavení hudební učebny a přenosných 

záznamových pracovišť
•  ZUŠ Police nad Metují - vybavení školního nahrávacího studia a 

hudebních učeben
•  ZUŠ Tišnov - multimediální učebna hudební nauky a výtvarného 

oboru, video
•  ZŠ Černá Hora – malé školní nahrávací studio
•  ZŠ Lomnice u Tišnova – vybavení učebny hudební nauky
•  . . . a mnohé další
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„… přestože se na škole vyučuje klasické hudbě, věnuje se velká pozornost využití moderních 
technologií při výuce. Polická ZUŠ je v tomto směru průkopníkem a patří mezi nejlépe vybavená 
pracoviště v naší republice. Z tohoto důvodu je škola v kontaktu s firmami DISK Multimedia, s.r.o. 
a DISK Systems, s.r.o., se kterými spolupracuje při prezentaci moderních výukových postupů a 
technologií . . .“ Libor Bořek, ředitel ZUŠ Police nad Metují

„…pro letošní školní rok jsme díky společnosti DISK Multimedia, s.r.o. připravili 
skutečně mimořádnou novinku – krásnou víceúčelovou učebnu, kde je možné 
hrát a zpívat, poslouchat (a dívat se!) na hudbu a také pracovat na počítačích 
s úplně novou verzí notačního programu Sibelius …“

Jan Prchal, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

„… děti se na hodiny hudební nauky příliš netěšily,… 
dnes čekají před učebnou na pana učitele, až odemkne 
dveře …“

Jaromír Škára, ZUŠ Tišnov
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