
HROMADNÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  
Pedagogického diáře na školní rok 2022/23 

 

Hromadný objednávkový formulář je určen převážně ředitelům a ředitelkám škol a vedoucím organizací, kteří se chystají 
objednat větší množství Pedagogického diáře a jeho doplňků. Pro získání informací o produktech a jejich cenách i vlastnostech 
navštivte prosím webovou stránku: www.shop.pedagogickydiar.com.  

Při objednávce 10 a více ks množstevní sleva 20 % platná i na předprodejní ceny.  

Název organizace  

Fakturační adresa 
  

 
 
  

IČO  
Kontaktní osoba  
E-mailová adresa  
Telefon  

 
 

MÁM ZÁJEM O 

Pedagogický diář 2022/23 
(desky + náplň + gumička)  

Náplň do PD 2022/23 
(pouze vnitřek)  

produkt počet ks produkt počet ks 
PROFÍK    PROFÍK   
MINIMALISTA   MINIMALISTA  
 

A další doplňky    
produkt počet ks produkt počet ks 
Oboustranný rozvrh hodin  Reflektivní karty (2x A5 – 24 ks, barevné)  
Rozkládací klasifikační arch (15 žáků)   Reflektivní karty (2x A5 – 24 ks, černobílé)   
Rozkládací klasifikační arch (33 žáků)   Papírová kapsa   
Volný list na poznámky a tisk A5   Gumička á la penál   
Volný list na poznámky a tisk A4   Desky z veganské kůže   
Měsíční plánovací kalendář   Samolepky   
Rozkládací roční plánovač    Dárkové balení   
Rozkládací arch na velké plány (2 ks)      

SPECIFIKACE BAREV 
 

X = nedostupná barva produktu Žlutá (ks) Modrá  Růžová Šedá  Červená Zelená 
Desky z veganské kůže (možnost volby 
barvy kroužkové vazby)  

    x x 

Gumička á la penál (možnost volby barvy) 
    x x 

Učitelské samolepky včetně rozřaďovačů 
(možnost volby barvy papíru) 

 x     

 

Na základě odeslání tohoto objednávkového formuláře na e-mailovou adresu marketa@pedagogickydiar.com Vám bude 
vystavena jedna souhrnná faktura dle objednaných kusů Pedagogického diáře a jeho doplňků. Faktura bude zaslána na e-mail, ze 
kterého byla Vaše závazná objednávka odeslána.  

 

 

 
 

http://www.shop.pedagogickydiar.com/
mailto:marketa@pedagogickydiar.com


MATERIÁLY A INFORMACE PRO VÁS  
Varianty přehledně a formulář pro učitele 

 

Varianty Profík a Minimalista 2022/23 přehledně 

Při objednávce náplní pak bez desek, gumičky a kapsy. Předprodejní cena náplně je Minimalista je 340 Kč a Profíka 690 Kč. 
Cena Množstevní sleva 20 % při objednávce 10 a více ks.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimalista je klasický zápisník a týdenní diář s pedagogickými citáty, daty 
a akcemi. Profík Ti navíc poskytuje celoroční oporu – obsahuje výzvy, 
psychohygienu a náměty k (sebe)reflexi i evaluaci.  

PD PROFÍK  

204 stran 

PD MINIMALISTA  

118 stran 

Předprodejní cena  1190 Kč 690 Kč 

Prodejní cena  1305 Kč 750 Kč 

DESKY s kroužkovou vazbou ANO ANO 

GUMIČKA na propisky a mobil ANO ANO 
KAPSA na výukové materiály ANO x 
         
týdenní plánovač s citáty vč. pedagogických dat, prázdnin, státních i 
jmenných svátků, mezinárodních dnů ANO ANO 

měsíční plánovač 12 listů (vyznačené volno) ANO x 
přehledný roční rozkládací plánovač (vyznačené volno) ANO x 
stručný řádkový přehled roku 2023/23 (vyznačené volno) ANO ANO 
minikalendář 2022–24 (vyznačené volno) ANO ANO 
přehled prázdnin 22/23 i 23/24 (vč. jarních) ANO ANO 
na každý týden volná strana (54 listů) ANO ANO 
volné listy A5 navíc (15 ks) ANO x 
rozkládací listy (2ks) ANO x 
po straně 1 listu vytištěné 19 cm pravítko ANO ANO 
         
pedagogické i osobní výzvy ANO x 
vize, plány a jejich evaluace (18 ks) ANO x 
cvičení a inspirace moderní pedagogiky ANO x 
antistresové omalovánky (10 ks) ANO x 
         
CO NAVÍC   

k vytištění zdarma – klasifikace, … ANO ANO 
možnost dokoupit další listy ANO ANO 
         
BONUSY A DÁRKY   

plakát pedagogických akcí v ČR 2022/23 ANO ANO 
samolepky a rozdělovníky (3 archy A5) ANO x 
barevné reflektivní karty (24 ks) ANO x 
PŘEDPRODEJOVÉ VÝHODY     
Super lepší cena ANO ANO 
SLEVA na kurz Očista mentálního kabinetu  50% 50% 

https://shop.pedagogickydiar.com/desky-a-doplnky/desky-z-veganske-kuze-s-krouzkovou-vazbou/
https://shop.pedagogickydiar.com/desky-a-doplnky/gumicka-a-la-penal/
https://shop.pedagogickydiar.com/desky-a-doplnky/papirova-kapsa-2/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/mesicni-planovaci-kalendar/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/rozkladaci-rocni-planovac-2022-2023/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/volny-list-na-poznamky-a-tisk--a4--a5/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/rozkladaci-arch-na-velke-plany/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://pedagogickydiar.com/kestazeni
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/volny-list-na-poznamky-a-tisk--a4--a5/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/darkyproucitele/nastenny-kalendar-akci-pro-ucitele-2022-23/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/naplne-diare/reflektivni-karty/
https://shop.pedagogickydiar.com/vzdelavani/pedagogicka-psychohygiena/


 

Usnadněte si práci – dejte zájemcům kolovat objednávkový formulář 

Do horní řádky zapište své jméno a v příslušném sloupci zaznamenejte k produktům počet objednaných kusů. 

 
PEDAGOG (jméno) → 

       

1. předprodejní cena 
2. prodejní 

1. 
Kč 

2. 
Kč 

ks 
  

(nad 10 ks navíc 10 % sleva) 
PD Profík 1190 1305  ks ks ks ks ks ks ks 
PD Minimalista 690 750  ks ks ks ks ks ks ks 
Náplň Profík 690 755  ks ks ks ks ks ks ks 
Náplň Minimalista 340 385  ks ks ks ks ks ks ks 
Samolepky šedé 31 39  ks ks ks ks ks ks ks 
Samolepky žluté 31 39  ks ks ks ks ks ks ks 
Samolepky zelené 31 39  ks ks ks ks ks ks ks 
Samolepky růžové 31 39  ks ks ks ks ks ks ks 
Samolepky růžové 31 39  ks ks ks ks ks ks ks 
Oboustranný 
rozvrh hodin 

6 8  ks ks ks ks ks ks ks 

Rozkládací 
klasifikační arch 
(15 žáků) 

28 36  ks ks ks ks ks ks ks 

Rozkládací 
klasifikační arch 
(33 žáků) 

28 36  ks ks ks ks ks ks ks 

Volný list na 
poznámky a tisk 
A5 

3 4  ks ks ks ks ks ks ks 

Volný list na 
poznámky a tisk 
A4 

4 6  ks ks ks ks ks ks ks 

Měsíční plánovací 
kalendář 

70 85  ks ks ks ks ks ks ks 

Rozkládací roční 
plánovač 

65 75  ks ks ks ks ks ks ks 

Papírová kapsa 88 99  ks ks ks ks ks ks ks 
Reflektivní karty 
(1x A5 – 12 ks, 
barevné) 

55 75  ks ks ks ks ks ks ks 

Reflektivní karty 
(2x A5 – 12 ks, 
černobílé) 

25 35  ks ks ks ks ks ks ks 

Rozkládací arch na 
velké plány (2 ks) 

20 30  ks ks ks ks ks ks ks 

Desky z veganské 
kůže 

480 521  ks ks ks ks ks ks ks 

Gumička á la 
penál 

88 95  ks ks ks ks ks ks ks 

Dárkové balení 90 150  ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne 
Barva gumičky    m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š 
Barva kroužkovky    m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š m/r/ž/š 

 

Výběr barev  

Letos můžeš vybírat z modré, růžové, žluté a šedé barvy gumičky i kroužkové vazby.   

 

https://shop.pedagogickydiar.com/desky-a-doplnky/gumicka-a-la-penal/

