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Příloha č. 1  

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele a jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ 

Povážská Strakonice  

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A 
Zahraniční jazykový kurz pro učitele – výuka anglického jazyka 

Upřesnění termínu, způsobu a místa plnění služby.  

 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

 Požadované parametry zadavatelem 
Nabízené parametry uchazečem 

(vyplní uchazeč) 

Doba trvání 

pobytu: 

Minimálně 10 pracovních dní = minimálně 14 

plných kalendářních dní (s cestou). 
 

Termín pobytu:  v termínu od 6. 9. do 27. 9. 2015  

Počet 

účastníků: 
1 

 

 

Lokalita (země, 

město/města): 
Velká Británie – oblast Jižní Anglie  

Způsob 

dopravy: 

Letecky – odlet z Prahy a zpět, transfer v místě 

pobytu z/na letiště 

-do ceny započítány veškeré poplatky za 

dopravu 

 

 

 

 

Ubytování a 

strava: 

Ubytování: 

Nekuřácká hostitelská rodina, Jednolůžkový 

pokoj (preferujeme se samostatným 

příslušenstvím) 

Strava: 

Stravování – polopenze (příp. plná penze) 

Lokalita: 

Ubytování v blízkosti školy nebo dojezdové 

vzdálenosti MHD 

 

 

Vzdělávací kurz: 

Min. 20 vyučovacích hodin týdně, tj. min 40 

vyučovacích hodin celkem (vyučovací hodina = 

45 minut). 

Kurz všeobecné angličtiny s převážně 

dopolední výukou. Přizpůsobeno jazykové 

úrovni pedagoga. 

Účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu 
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Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

 Požadované parametry zadavatelem 
Nabízené parametry uchazečem 

(vyplní uchazeč) 

ve dvou vyhotoveních, na kterém bude 

uvedeno: 

• Název a sídlo zahraniční vzdělávací 

instituce;  

• Jméno a příjmení účastníka;  

• Název vzdělávacího programu;  

• Datum zahájení a datum ukončení kurzu, 

počet hodin, místo konání kurzu  

• Místo a datum vystavení osvědčení 

(popřípadě razítko a podpis statutárního 

orgánu vzdělávací instituce).  

 

V ceně kurzu musí být zahrnuto: 

doprava, ubytování s polopenzí (případně 

plnou penzí), kurzovné a studijní materiály, 

transfery do místa ubytování a zpět, pojištění 

léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti a zavazadel, pojištění CK proti 

úpadku podle zákona č.159/1999 Sb. 

 

Cenová 

kalkulace 
55. 000 Kč včetně DPH  

Místo, Datum, 

podpis 

oprávněné 

osoby 
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Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část B 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt s výukou Aj pro žáky 

 

Upřesnění termínu, způsobu a místa plnění služby.  
 

          
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

 Požadované parametry Nabízené parametry (vyplní uchazeč) 

Doba trvání 

zájezdu: 
7 dní/ 4 noci  

Termín zájezdu: Říjen 2015, popř. začátek listopadu  

Počet 

účastníků: 

20 žáků ve věku 13-15 let, 

2 dospělí jako pedagogický doprovod zdarma 

(poskytnutí cestovních náhrad) 

 

Lokalita (země, 

město/města): 
Velká Británie, Londýn   

Způsob 

dopravy: 

Klimatizovaný autobus pro dálkovou přepravu s 

funkčním a účastníkům zájezdu volně 

přístupným WC (splňující podmínky provozu na 

komunikacích s ohledem na plánovanou trasu 

včetně plné způsobilosti řidičů, s vybavením 

všech sedaček bezpečnostními pásy). 

Odjezd od budovy ZŠ Povážská Strakonice 

příjezd tamtéž. 

(trajekt nebo eurotunel) 

 

Pojištění: 

Pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, 

pojištění storna, zavazadel a odpovědnosti pro 

všechny účastníky  

CK je pojištěna proti úpadku. 

 

Ubytování a 

strava: 

Ubytování:  

Žáci i pedagogický doprovod mohou být 

ubytováni v hostitelských rodinách. Žáci budou 

ubytováni po 2 bez patrových postelí, 

pedagogický dozor bude ubytován 

individuálně, ubytování musí být standardně 

komfortní a musí splňovat základní hygienické 

standardy kvality bydlení, k dispozici lůžkoviny, 

WC, koupelna 

Strava: 

Celodenní stravování v rámci ubytování, tj. 

snídaně a teplá večeře a oběd formou 
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Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

 Požadované parametry Nabízené parametry (vyplní uchazeč) 

„obědového balíčku“ nebo oběd v zařízení 

hromadného stravování určeném pro žáky. 

Zajištění pitného režimu. Na cestě zpět strava 

zajištěna formou balíčku 

Ostatní požadované parametry:  

Zajištění každodenní dopravy (doprovodu) žáků 

na/z místa srazu hostitelskou rodinou nebo 

delegátem, v jakoukoliv denní dobu – ranní 

sraz, po realizaci výukových lekcí, po 

odpoledním programu, zodpovědnost 

dodavatele za žáky od jejich převzetí po 

dopravení z/na místo srazu. 

Program 

zájezdu: 

Strávení noci v autobusu možné pouze 1 noc 

při cestě tam a 1 noc při cestě zpět. 

 

Součástí programu musí být prohlídka 

nejvýznamnějších památek, zajímavostí 

z kultury, sportu, historie, nákupní možnosti / 

např. Greenwich, City of London, City of 

Westminster, Oxford Street …- min. 2 

historické památky s hrazeným vstupem.. V 

rámci nabídky uchazeč sestaví a specifikuje 

pestrý a efektivní program prohlídek. 

Služby kvalifikovaného průvodce po celou dobu 

konání zájezdu včetně zodpovědnosti za 

organizační zajištění programu zájezdu, 

zajištění vstupu a rezervací do jednotlivých 

památek včetně výkladu a informací o místě 

návštěvy, organizační zajištění přepravních 

náležitostí s ohledem na věk přepravovaných 

osob, řešení veškerých vzniklých situací během 

zájezdu (např. zdravotní problémy, problémy v 

hostitelských rodinách, atd.); průvodce 

(delegát) musí po dobu pobytu disponovat 

kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé 

hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce 

(delegáta) v případě nutnosti 24 hodin denně. 

 

 

 

 

Výuka 

Jazykový kurz pro žáky v rozsahu minimálně 9 

lekcí (1 lekce = 45 minut), zajištěný zahraniční 

vzdělávací institucí. 
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Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

 Požadované parametry Nabízené parametry (vyplní uchazeč) 

Jazyková úroveň žáků A1-A2 

Výuka rozdělena minimálně do 3 dnů. 

Zajištění závěrečného certifikátu pro žáky. 

Cenová 

kalkulace na 1 

žáka 

12 500,-Kč včetně DPH  

Celkem – 20 

žáků 
250 000,-Kč včetně DPH  

Místo, datum, 

podpis 

oprávněné 

osoby 

  

 

                                                          


