
Informační 
technologie

Endora .cz pro školy

Informační technologie - podpora výuky ve vaší škole  

5 700 Kč na každou třídu pro výuku (tvorba internetových 
stránek, email, FTP, provoz dalších služeb)

Vyučujete-li na vaší škole interaktivně a vaše výuka 
zahrnuje i praktické zkušenosti v oboru informačních 
technologií, můžete pro studenty využít reálnou 
zkušenost s tvorbou internetových stránek a dalšími  
IT službami. Pro každou třídu je možné získat ZDARMA  
až 30 placených programů na webhostingové službě 
Endora.cz. Naším cílem je přinést do škol nejen 
praktickou zkušenost s tvorbou internetových stránek 
pro studenty, ale také nabídnout pedagogům využití 
profesionálního prostředí a administrace pro jejich  
výuku v IT.

Kdo jsme?

Naše společnost Stable.cz provozuje webhosting pod 
značkou Stable.cz, Endora.cz, Otoman.cz nebo  
Kvapem.cz.  Služba Endora.cz působí na trhu přes 5 let 
a za tu dobu spravuje více jak 50 tisíc 
domén. Mezi zákazníky, kteří využívají 
služeb od společnosti Stable.cz patří 
například Slevomat.cz, Sportisimo.cz, 
Bonami.cz, Damejidlo.cz, Spa.cz a další.

Co v tomto projektu nabízíme?

• 30 kusů slevových kódu na objednávku webhosting 
PLUS od Endora.cz pro každou třídu v hodnotě přes  
5 700 Kč (žáci ani škola nebude muset platit  
žádné peníze)

• Webhosting PLUS: 10GB prostoru pro web  
s podporou HTML, CSS, PHP, databáze MySQL a 
dalších běžných služeb webhostingu   
www.endora.cz/vlastnosti

• Webhosting, který je bez reklam, bez nutnosti ověření 
identity pomocí mojeID, bez nutnosti registrace 
domény druhého řádu

• Zdarma můžete využít až 15 domén pro vytvoření 
služeb na našich doménách 3. řádu

• Samostatný účet pro každého žáka
• Administrace podporuje snadnou instalaci redakčních 

systému jako je WordPress nebo JOOMLA

Co bude student potřebovat?

• Slevový kód, který obdrží škola  
po zaregistrování v projektu

• Funkční emailovou adresu

Jak začít? 
Navštivte naši stránku www.endora.cz/skoly a zde se zaregistrujte. 
Do tří pracovních dní Vám zašleme vyjádření o zařazení do projektu.

Kontakt 
Tel.:  480 020 191
www.stable.cz


