Příloha č. 1
Specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem dodávky je komplexní zajištění:
I . Pěti zahraničních jazykových kurzů pro učitele
Za komplexní zajištění se považuje:
 Úhrada za konání jazykového kurzu včetně všech poplatků s tím spojených.


Úhrada všech poplatků účastníka spojených s přímou účastí účastníka na povinných
aktivitách v místě konání kurzu.



Úhrada a zajištění ubytování. Ubytování dostupné pomocí MHD nejvýše 30 minut od
místa konání kurzu.



Úhrada a zajištění stravování. Stravování po celou dobu konání kurzu v režimu plné
penze ( přípustný je i oběd formou obědového balíčku).



Úhrada a zajištění dopravy z ČR na místo konání a z místa konání zpět do ČR. V ČR
je nástupní a výstupní místo Brno nebo Olomouc. V místě konání kurzu pak doprava
až na místo ubytování, tedy i včetně případných transferů z/na terminál dopravce.



Vystavení Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, které musí obsahovat:
název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce; jméno, příjmení a datum narození
účastníka; název vzdělávacího programu; datum zahájení a datum ukončení programu,
počet hodin, místo konání, jméno lektora (lektorů) a způsob zakončení programu;
místo a datum vystavení osvědčení.



Úhrada a zajištěn cestovného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh
pro účastníka kurzu včetně repatriace po celou dobu trvání akce včetně cesty tam i
zpět.

Každý jednotlivý kurz musí splňovat následující kritéria:
 Dvoutýdenní intenzivní kurz v zahraničí pro pedagogy cizích jazyků. Kurz musí být
zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně, nebo na „Teacher Training“
(speciální příprava pro učitele cizích jazyků).


Kurz se musí konat v členské zemi EU nebo ESVO. Oficiální jazyk země musí být
zároveň studijním jazykem kurzu.



Veškeré studijní materiály (literatura, pracovní listy, vstupné v rámci povinných
aktivit, …) musí být zahrnuty v ceně kurzovného, popřípadě musí být hrazeny
dodavatelem.



Kurz musí obsahovat nejméně 10 výukových dnů v rozsahu minimálně 20
vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), tj. celkem minimálně 40
vyučovacích hodin během celého kurzu. Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut;
Forma výuky: intenzivní, více stupňů – úrovní jazykové pokročilosti ( B1, B2)
Termín konání kurzu v rozmezí 11. 7. 2015 až 25. 8. 2015. V rámci jedné nabídky
musí uchazeč nabídnout nejméně 2 různé termíny bez vlivu na celkovou cenu nabídky.
Výběr vhodného termínu sdělí zadavatel dodavateli do 14 dnů od podepsání smlouvy
o plnění s vítězným uchazečem.






Ubytování musí být zajištěno v rodinách nebo v zařízení hotelového typu, maximálně
2 osoby na pokoji; samostatná nebo sdílená koupelna

Přípustný typ dopravy je letecká, autobusová nebo vlaková, popřípadě kombinace uvedeného.
V rámci dopravy lze využít trajekt. Plánovaná maximální délka jednosměrné cesty nesmí
přesáhnout 36 hodin.
Kompletní dodávka bude složena z těchto jazykových skupin:
 Čtyři kurzy pro jazyk anglický (jazyková úroveň B1,B2)
 Jeden kurz pro jazyk německý. (jazyková úroveň B2)
II. Jednoho zahraničního jazykově-vzdělávacího kurzu pro žáky a pedagogický
doprovod. Za komplexní zajištění se považuje:
 Úhrada za konání jazykového kurzu pro žáky včetně všech poplatků s tím spojených.


Úhrada všech poplatků účastníka spojených s přímou účastí účastníka na povinných
aktivitách v místě konání jazykového kurzu.



Každodenní doprava žáků z místa ubytování do místa konání kurzu pro žáky a
doprava žáků do místa ubytování po ukončení odpoledních aktivit; délka dopravy do
místa kurzu maximálně v délce 30 minut.



Pro doprovázející pedagogy ubytování dostupné pomocí MHD nejvýše 30 minut od
místa konání kurzu.



Úhrada a zajištění ubytování pro žáky i doprovázející pedagogy.



Úhrada a zajištění stravování. Stravování pro žáky i doprovázející pedagogy po celou
dobu konání kurzu v režimu plné penze ( přípustný je i oběd formou obědového
balíčku);



Úhrada a zajištění dopravy z ČR na místo konání kurzu a z místa konání zpět do ČR
pro žáky i pedagogický doprovod. V ČR je nástupní a výstupní místo Holešov V místě
konání kurzu pak doprava až na místo ubytování, tedy i včetně případných transferů
z/na terminál dopravce.



Úhrada a zajištění odpoledního případně celodenního programu pro žáky i
doprovázející pedagogy. Každodenní odpolední případně celodenní program
s organizačním pracovníkem tzn. aktivity vedoucí k seznámení žáků s reáliemi
navštívené země, např. návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí,
galerií, kulturních událostí. Umožněny jsou i vzdělávací exkurze do podniků,
vědeckých institucí apod. Veškeré vstupy do těchto institucí pro žáky i pedagogický
doprovod musí být zahrnuty v ceně kurzu. Zajištění odpoledního programu
požadujeme ve dnech výukových, ve zbývajících dnech požadujeme zajištění
programu celodenního.
Úhrada a zajištění cestovního pojištění. Cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh
včetně repatriace pro všechny účastníky kurzu (žáky i pedagogy) po celou dobu trvání
akce včetně cesty tam i zpět.



Každý jednotlivý kurz musí splňovat následující kritéria:
 Týdenní jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky. Kurz musí být zaměřen na
zlepšování jazykových kompetencí žáků.


Kurz se musí konat v členské zemi EU nebo ESVO. Oficiální jazyk země musí být
zároveň studijním jazykem kurzu.



Veškeré studijní materiály (literatura, pracovní listy, vstupné v rámci povinných
aktivit, …) musí být zahrnuty v ceně kurzovného, popřípadě musí být hrazeny
dodavatelem.



Kurz musí obsahovat nejméně 3 výukové dny v rozsahu minimálně 9 vyučovacích
hodin (během 3 pracovních dnů). Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut.
Forma výuky: intenzivní, více stupňů – úrovní jazykové pokročilosti.
Termín konání kurzu v rozmezí 10. 10. 2015 až 21. 11. 2015. V rámci jedné nabídky
musí uchazeč nabídnout nejméně 2 různé termíny bez vlivu na celkovou cenu nabídky.
Výběr vhodného termínu sdělí zadavatel dodavateli do čtrnácti dnů od podepsání
smlouvy o plnění s vítězným uchazečem.







Skupinu žáků bude doprovázet po celou dobu kurzu česky mluvící organizační
pracovník agentury (tzv. group leader), který se bude starat o skupinu 24 hodin denně.
Ubytování musí být zajištěno v rodinách nebo v zařízení hotelového typu, maximálně
4 osoby na pokoji; samostatná nebo sdílená koupelna

Přípustný typ dopravy je letecká, autobusová nebo vlaková, popřípadě kombinace uvedeného.
V rámci dopravy lze využít trajekt. Plánovaná maximální délka jednosměrné cesty nesmí
přesáhnout 36 hodin.
Kompletní dodávka bude složena z těchto jazykových skupin:
 Jeden kurz pro jazyk anglický pro 45 žáků a dva pedagogické pracovníky

