
 
 

Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky 

1. část A – Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění pěti krátkodobých intenzivních kurzů v zahraničí ve 

2 různých specifikacích viz. tabulky níže. Součástí nabídkové ceny bude doprava, ubytování, 

stravování, pojištění účastníků, kurzovné, vydání osvědčení, vzdělávací materiály pro výuku. 

Kurz č. 1 

Místo plnění – země, město Malta 

 

Počet účastníků 1 dospělá osoba (učitelka základní školy) 

 

Ubytování Hotelového typu 

Bude k dispozici samostatný pokoj po celou dobu pobytu bez nutnosti 

se stěhovat 

 

Předpokládáme min. 13 nocí při zabezpečení 10 pracovních dnů výuky 

– viz. odstavec délka jazykového kurzu 

 

Strava Polopenze (polopenzí se rozumí snídaně a večeře) v místě ubytování 

 

Délka jazykového kurzu 10 pracovní dní s výukou minimálně 20 vyučovacích hodin týdně 

(vyučovací hodinou se myslí minimálně 45 min.). Účastník tedy 

absolvuje za celou délku kurzu min. 40 vyučovacích hodin 

 

Typ kurzu Vzdělávací kurz typu „General English“ v úrovni B2 

 

Skupina účastníků kurzu Výuka bude probíhat ve skupině max. 12 osob 

 

Umístění školy Místo výuky bude dobře dostupné od ubytování, které je součástí 

nabídky uchazeče (dobrou dostupností myslíme max. 30 min. chůze) 

 

Termín realizace kurzu 10 pracovních dní výuky (tzn. bez započtení cesty tam a zpět) 

v průběhu října a listopadu 2015 – první den odletu je možný 17. října 

poslední den návratu je možný 7. listopadu 2015).  

 

Doprava  Letecky (nástupní a výstupní místo v ČR – Ostrava, Brno, Praha). 

Součástí nabídkové ceny bude zajištění transferu z/ na letiště v cíli 

destinace. 

 

Pojištění účastníků Součástí nabídkové ceny bude cestovní pojištění pro účastníka (léčebné 

výlohy, pojištění storna, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, 

pojištění zavazadel). 

 

Kurzovné Součástí nabídkové ceny bude plně uhrazené kurzovné. 



 

Osvědčení Součástí nabídkové ceny bude vydání Osvědčení o absolvování 

jazykového kurzu. Osvědčení bude obsahovat minimálně: 

 Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce;  

 Jméno a příjmení účastníka;  

 Název vzdělávacího programu;  

 Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, 

místo konání a způsob zakončení programu;  

 Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a 

podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce).  

 

Osvědčení bude vydáno osobně účastníkovi kurzu před odjezdem 

z místa pobytu. 

 
Vzdělávací materiály Součástí nabídkové ceny bude zajištění vzdělávacích materiálů 

nezbytných pro výuku. 

 

 

Kurz č. 2 

Místo plnění – země, město Velká Británie 

 

Počet účastníků 4 dospělé osoby (učitelé základní školy) 

 

Ubytování Hotelového typu 

Všechny 4 osoby budou ubytovány společně v jednom objektu po celou 

dobu pobytu bez nutnosti se stěhovat. Ubytování bude zajištěno 

v dvoulůžkových pokojích, tzn. k dispozici budou dva pokoje. 

 

U všech osob shodně předpokládáme min. 13 nocí při zabezpečení 10 

pracovních dnů výuky – viz. odstavec délka jazykového kurzu 

 

Strava Polopenze (polopenzí se rozumí snídaně a večeře) v místě ubytování 

 

Délka jazykového kurzu 10 pracovní dní s výukou minimálně 20 vyučovacích hodin týdně 

(vyučovací hodinou se myslí minimálně 45 min.). Účastník tedy 

absolvuje za celou délku kurzu min. 40 vyučovacích hodin 

 

Typ kurzu Vzdělávací kurz typu „General English“ v úrovni B1 u všech osob 

shodně 

 

Skupina účastníků kurzu Výuka bude probíhat ve skupině max. 12 osob 

 

Umístění školy Místo výuky bude dobře dostupné od ubytování, které je součástí 

nabídky uchazeče (dobrou dostupností myslíme max. 30 min. chůze) 

 

Termín realizace kurzu 10 pracovních dní výuky (tzn. bez započtení cesty tam a zpět) - první 

den odletu možný 18. července a poslední den návratu je možný 8. 

srpna 2015). Termín kurzu bude pro všechny účastníky shodný. 

 

Doprava  Letecky (nástupní a výstupní místo v ČR – Ostrava, Brno, Praha). 

Součástí nabídkové ceny bude zajištění transferu z/ na letiště v cíli 



destinace. 

 

Pojištění účastníků Součástí nabídkové ceny bude cestovní pojištění pro každého účastníka 

(léčebné výlohy, pojištění storna, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti, pojištění zavazadel). 

 

Kurzovné Součástí nabídkové ceny bude plně uhrazené kurzovné. 

 

Osvědčení Součástí nabídkové ceny bude vydání Osvědčení o absolvování 

jazykového kurzu. Osvědčení bude obsahovat minimálně: 

 Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce;  

 Jméno a příjmení účastníka;  

 Název vzdělávacího programu;  

 Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, 

místo konání a způsob zakončení programu;  

 Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a 

podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce).  

 

Osvědčení bude vydáno osobně účastníkovi kurzu před odjezdem 

z místa pobytu. 

 
Vzdělávací materiály Součástí nabídkové ceny bude zajištění vzdělávacích materiálů 

nezbytných pro výuku. 

 

 


