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MAGIC BOX je interaktivní 
řešení pro školy a školky 
a také pro zařízení pomáha-

jící dětem s různým typem postižení. 
Jeho výhody pro výuku dětí pozná-
vají mateřské a základní školy v České 
republice již od roku 2013. Na počátku 
byla myšlenka zprostředkovat dětem 
učení zábavnou moderní formou a zá-
roveň tak, aby si mohly společně hrát 
na koberci, což je pro ně nejpřirozeněj-
ší. Od té doby se MAGIC BOX osvědčil 
i jako pomocník pro děti s poruchami 
učení a děti s různým typem postižení. 
Speciální pedagožka s osobní zkuše-
ností s MAGIC BOXEM paní Mgr. et 
Bc. Blanka Ptáčková k tomuto 
uvádí: „Praxe s MAGIC BO-
XEM je prověřována speciálními 
pedagogy již třetím rokem u žáků 
v přípravných ročnících v ZŠ, ale 
také při reedukacích jednotlivců 
i skupin ve speciálně pedagogické 
praxi, při pomoci znevýhodně-
ným a handicapovaným dětem 
v lázeňských a rehabilitačních 
zařízeních i v nemocnicích. U všech 
jmenovaných skupin je 
zjišťován značný 
posun v edu-
kaci, reedukaci 
i terapiích. Praxe dále 
ukazuje, že MAGIC BOX je 
s úspěchem využíván mladšími žáky ve 
výuce informatiky i v jiných předmětech, 
odpoledne též při pobytu ve školní družině 
jako doplněk k výchovně-vzdělávací 
činnosti.“

Lze tedy očekávat, že MAGIC BOX 
bude jedním z účinných nástrojů 
inkluze dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami do kolektivu zdravých 
dětí v mateřských a základních školách 
v České republice. I z tohoto důvodu 
fi rma PROJEKTMEDIA pracuje na vývoji 
vhodných aplikací, které by dětem 
pomohly lépe se začlenit do kolektivu 
a připravit se na vstup do základní 
školy. Zástupci fi rmy zároveň stále 
vyhledávají společnosti, které nabízejí 
edukativní software, a to nejen v České 
republice.

Ve fi rmě PROJEKTMEDIA je viditel-
ná snaha přizpůsobovat MAGIC BOX 
potřebám pedagogů i dětí, na základě 
jejichž přání byl MAGIC BOX také 

Další příležitost k seznámení se s interaktivním zařízením 
MAGIC BOX měli zájemci na konferenci „Dotační a grantové 

programy a projekty pro MŠ“ pořádané 18. dubna v pražském 
Hotelu Artemis. Firma PROJEKTMEDIA s.r.o. zde představovala 

oba aktuální modely S3 a E1 i celou škálu interaktivních 
výukových her, které spolu s MAGIC BOXEM nabízí.
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vyroben. 
Hned od počát-
ku bylo jasné, že se musí 
jednat o jednoduché mobilní zařízení 
s projekcí na zem, které zároveň posky-
tuje bezpečné prostředí, v němž se děti 
pohybují. Z hlediska designu, stability 
i použitých technologií jsou kvalita 
a bezpečnost vždy nejvyšší prioritou 
a i díky tomu je MAGIC BOX nositelem 
certifi kátu CE. Postupně se podařilo 
snížit hmotnost celé sestavy o více 
než 10 kg, díky spolupráci s výrobci 
projektorů vyřešit problém s citlivostí 
per a rovněž umožnit promítání na zeď. 
Projekce na zeď se většinou využívá 
na promítání pohádek dětem, při 
poradách učitelek nebo během akcí 
pro rodiče. Produkt se bude i nadále 
vyvíjet směrem k co nejlepšímu využití 
pro děti. Novinkou tohoto roku je též 

možnost nabízet MAGIC BOX v rámci 
náhradního plnění.

Popularitu MAGIC BOXU potvrzuje 
několik set spokojených zákazníků 
v České republice, úspěšný vstup 
na zahraniční trhy (i mimo Evropu) 
a bohužel i několik napodobenin, které 
se hlavně v České republice v poslední 
době objevují. 


