
 

Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 

Název projektu: Kniha a jazyk 

Název veřejné zakázky: Studenti do světa, učitelé do světa 

 

Příloha č. 1:  

Specifikace předmětu zakázky 

Následující uvedená specifikace a parametry představují minimální požadavky zadavatele na 
specifikovaný předmět služby. Uchazeč nesmí nabídnout parametry horší. Uchazeč může nabídnout 
lepší parametry (tj. delší pobyt, více vyučovacích hodin, leteckou dopravu místo vlaku apod.). 

Zakázka je rozdělena do pěti oblastí: 

Část A: 
Zajištění 3 zahraničních jazykových kurzů pro učitele zaměřených na angličtinu. 
Část B: 
Zajištění 1 zahraničního jazykového kurzu pro učitele zaměřeného na němčinu. 
Část C: 
Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na angličtinu.  
Část D: 
Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu. 
Část D: 
Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu 
s rakouskými reáliemi. 
 
 

Část A 
Jedná se o tři různé jazykové kurzy pro učitele anglického jazyka. Parametry pro všechny kurzy: 

Krátkodobý intenzivní jazykový kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 
učitele angličtiny SŠ na úrovni B2 zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí vedený 
kvalifikovaným lektorem, nejlépe metodicky kurz (dále Kurz). 

Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin týdně během 5 
pracovních dnů, tj. celkem minimálně 40 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut). 

Kurz musí být realizován mezi: 1. zářím 2015 - 15. listopadem 2015 včetně  (preferujeme v termínu: 
16. 10. - 8. 11. 2015 

Kurz musí být v anglicky mluvící zemi, která je součástí EU (Velká Británie nebo Irsko).  

Organizátor kurzu zajistí vydání Osvědčení o absolvování jazykového kurzu, které bude obsahovat: 

 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). 



Součástí Kurzu musí být: 

 Doprava letecká z Brna /případně vlakem do Prahy či Vídně a letecky z Prahy či Vídně/ na letiště 
v blízkosti cílové destinace zahrnující buď transfer z letiště a na letiště v místě Kurzu nebo zajištění 
dopravy do konkrétního města konání kurzu (možno autobus i vlak) a zpět na letiště. 

 Ubytování: v ubytovacím zařízení navštívené školy nebo ubytování v rodinách. (Preferujeme 
ubytování pro každou osobu zvlášť v samostatném pokoji s koupelnou a WC.) 

 Stravování: plná penze (3 jídla denně). Oběd může být formou balíčků. 

 Kurzovné v zahraniční vzdělávací instituci. 

 Poplatek za učební materiály/získání certifikátu apod. 

 Poradenské služby (telefonické) zajištěné dodavatelem (CK) po celou dobu Kurzu. 

 Cestovní pojištění léčebných výloh a pojištění ztráty zavazadel. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu všech účastníků Kurzu. 

 Pojištění storna zájezdů z důvodu nemoci. 

 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. 

 

Část B  
Krátkodobý intenzivní jazykový kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 
učitele němčiny SŠ na úrovni C1 – C2 zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí vedený 
kvalifikovaným lektorem. (dále Kurz). 

Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin týdně během 5 
pracovních dnů, tj. celkem minimálně 40 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut). 

Kurz musí být realizován mezi: 1. zářím 2015 - 15. listopadem 2015 včetně  (preferujeme v termínu: 
16. 10. - 8. 11. 2015 

Kurz musí být v německy mluvící zemi, která je součástí EU (preferujeme SRN). 

Organizátor kurzu zajistí vydání Osvědčení o absolvování jazykového kurzu, které bude obsahovat: 

 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). 

Součástí Kurzu musí být: 

 Doprava vlakem z Brna do cílové destinace, zajištění dopravy až do konkrétního místa konání 
kurzu (možno i autobus). 

 Ubytování: v hotelu či penzionu s označením *** a lepším nebo v ubytovacím zařízení navštívené 
školy. Je možno využít i ubytování v rodinách. (Preferujeme ubytování zvlášť v samostatném 
pokoji s koupelnou a WC.) 

 Stravování: plná penze (3 jídla denně). Oběd může být formou balíčků. 

 Kurzovné v zahraniční vzdělávací instituci. 

 Poplatek za učební materiály/získání certifikátu apod. 

 Poradenské služby (telefonické) zajištěné dodavatelem (CK) po celou dobu Kurzu. 

 Cestovní pojištění léčebných výloh a pojištění ztráty zavazadel. 



 Pojištění odpovědnosti za škodu účastníka Kurzu. 

 Pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci. 

 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. 

 

Část C  
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní (bez 
cesty) pro žáky SŠ (dále Pobyt). Žáci absolvují jazykovou výuku anglického jazyka v rozsahu nejméně 
9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Pobyt musí 
být ve Velké Británii či Irsku. Musí být realizován mezi 14. zářím 2015 až 29. listopadem 2015 
včetně. 

Počet žáků: 10, dva pedagogičtí pracovníci zdarma. Celkový počet osob tedy je: 12 

Jazykově-vzdělávací pobyt musí obsahovat: 

 Výuku cizího jazyka – angličtiny na úrovni A2 až B1 dle SERR vedená kvalifikovaným lektorem 
v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 9 vyučovacích hodin za celý 
pobyt (vyučovací hodina = 45 minut). 

 Aktivity vedoucí k seznámení žáků s významnými reáliemi navštívené země např. návštěva 
zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí. Umožněny jsou i 
vzdělávací exkurze do podniků, vědeckých institucí apod. 

Součástí Pobytu musí být: 

 Doprava luxusním autobusem vybaveným pro dálkové cesty (WC, video…) ne starším 12 let 
(doložitelné TP před realizací pobytu), včetně poplatku za přepravu Eurotunelem nebo trajektem, 
a to pro autobus i cestující. Doprava od budovy školy na místo ubytování tam a zpět, každodenní 
svoz studentů k místu srazu hostitelskou rodinou, autobus bude doprovázet skupinu během 
celého pobytu. 

 Při cestě tam ubytování přes noc v hotelu kategorie F1 se snídaní nebo adekvátní.  

 Během Pobytu 1 celodenní výlet - návštěva významného místa (např. pokud bude Pobyt 
realizován v jižní Anglii - návštěva Londýna s prohlídkou minimálně: Houses of Parliament, 
Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square).  

 Během Pobytu minimálně 2 půldenní výlety (návštěva zajímavých míst, historických a kulturních 
památek v dané oblasti). Je možno využít v rámci studijně-vzdělávacího pobytu i návštěvu 
místních výrobních podniků. 

 Ubytování v hostitelských rodinách minimálně třikrát se zajištěním celodenní stravy (oběd může 
být formou balíčků). Zajištění dopravy k místu srazu s hostitelskou rodinou a do místa zahraniční 
vzdělávací instituce, pokud bude dále než 15 minut pěšky od ubytování. 

 Kurzovné v zahraniční vzdělávací instituci. 

 Poplatek za učební materiály. 

 Služby delegáta/průvodce zajištěného dodavatelem (CK) po celou dobu cesty (delegát bude k 
dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu). 

 Kompletní pojištění všech účastníků Pobytu (léčebné výlohy, pojištění na storno pobytu na 
osobu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel). 

 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. 

 

Část D, lokalita: Berlín 
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní pro 
žáky SŠ (dále Pobyt). Žáci absolvují jazykovou výuku německého jazyka v rozsahu nejméně 9 



vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Musí být 
realizován mezi 7. zářím 2015 až 29. listopadem 2015 včetně. 

Počet žáků: 10, dva pedagogičtí pracovníci zdarma. Celkový počet osob tedy je: 12 

Jazykově-vzdělávací pobyt musí obsahovat: 

 Výuku cizího jazyka – němčiny na úrovni A2 až B1 dle SERR vedená kvalifikovaným lektorem 
v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 9 vyučovacích hodin za celý 
pobyt (vyučovací hodina = 45 minut). 

 Aktivity vedoucí k seznámení žáků s významnými reáliemi navštívené země např. návštěva 
zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí. Umožněny jsou i 
vzdělávací exkurze do podniků, vědeckých institucí apod. 

Součástí Pobytu musí být: 

 Doprava tam i zpět vlakem případně luxusním autobusem vybaveným pro dálkové cesty (WC, 
video…) ne starším 12 let (doložitelné TP před realizací pobytu), včetně poplatku za místní 
veřejnou dopravu v případě využití dopravy vlakem. V případě dopravy vlakem zajištění autobusu 
na místě plnění zakázky pro svoz studentů z místa ubytování do školy a zpět a pro zajištění 
přepravy v rámci organizovaných výletů. 

 Návštěva významných kulturních a historických památek a zajímavých míst v Berlíně v rozsahu 
min. 4 odpolední či dopolední. 

 Ubytování v hostitelských rodinách nebo studentských ubytovnách minimálně třikrát se 
zajištěním celodenní stravy (oběd může být formou balíčků). Zajištění dopravy do místa 
zahraniční vzdělávací instituce, pokud bude dále než 15 minut pěšky od ubytování. 

 Kurzovné v zahraniční vzdělávací instituci. 

 Poplatek za učební materiály. 

 Služby delegáta/průvodce zajištěného dodavatelem (CK) po celou dobu cesty (delegát bude k 
dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu). 

 Kompletní pojištění všech účastníků Pobytu (léčebné výlohy, pojištění na storno pobytu na 
osobu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel). 

 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. 

 

Část E, lokalita: Vídeň 

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní 
včetně cesty pro žáky SŠ (dále Pobyt). Žáci absolvují jazykovou výuku německého jazyka v rozsahu 
nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými rakouskými reáliemi. Musí 
být realizován mezi 7. zářím 2015 až 29. listopadem 2015 včetně. 

Počet žáků: 10, dva pedagogičtí pracovníci zdarma. Celkový počet osob tedy je: 12 

Jazykově-vzdělávací pobyt musí obsahovat: 

 Výuku cizího jazyka – němčiny na úrovni B1 dle SERR vedená kvalifikovaným lektorem rodilým 
rakouským mluvčím v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 
9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyučovací hodina = 45 minut), zahrnující rakouské reálie 
(zejména Vídeň), přehled dějin a osobnosti rakouské literatury.  

 Aktivity vedoucí k seznámení žáků s významnými reáliemi navštívené země např. návštěva 
zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí. Umožněny jsou i 
vzdělávací exkurze do podniků, vědeckých institucí apod. 

Součástí Pobytu musí být: 



 Doprava tam i zpět vlakem případně luxusním autobusem vybaveným pro dálkové cesty (WC, 
video…) ne starším 12 let (doložitelné TP před realizací pobytu), včetně síťové jízdenky pro 
veřejnou dopravu po Vídni (72-Stunden-Karte) pro každého účastníka. 

 Návštěva významných kulturních a historických památek a zajímavých míst ve Vídni zahrnujících 
Hofburg a Schönbrunn s výkladem v němčině, v rozsahu min. 4 odpolední či dopolední, zajištění 
výletu do Baden, Lainzer Tiergarten nebo srovnatelné turistické destinace v rozsahu 5-6 hodin 
včetně přepravy s výkladem rodilého mluvčího. 

 Návštěva dvou večerních představení – koncert nebo divadelní hra. 

 Ubytování v penzionu *** nebo vyšší kategorie v 1. - 9. vídeňském městském okresu, ve 2-4-
lůžkových pokojích s toaletou, se zajištěním celodenní stravy (oběd může být formou balíčků), 
snídaně v penzionu. 

 Kurzovné v zahraniční vzdělávací instituci. 

 Poplatek za učební materiály. 

 Kompletní pojištění všech účastníků Pobytu (léčebné výlohy, pojištění na storno pobytu na 
osobu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel). 

 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. 

 


