
 
Příloha č. 1  

Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
 
- místo: Anglie, Oxford 
- termín: od září 2015 do listopadu 2015,  7 dní včetně cesty  
- účastníci: 20 žáků ZŠ a 2pedagogický doprovod 
 
Za komplexní zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky 
a pedagogický doprovod se považuje: 
 
• úhrada za konání jazykového kurzu pro 20 žáků včetně všech poplatků s tím 
spojených (učební materiály atd.) 
• úhrada a zajištění každodenní dopravy žáků a pedagogů z místa ubytování 
do místa konání kurzu a zpět, případně na jiné aktivity 
• úhrada a zajištění ubytování a stravování v režimu plné penze pro žáky 
i doprovázející pedagogy 
• úhrada a zajištění dopravy z Brna na místo konání a zpět 
• úhrada a zajištění odpoledního, případně celodenního programu pro žáky 
a doprovod, úhrada vstupného do jednotlivých míst, kde jsou vyžadovány pro 
všechny účastníky 
• úhrada a zajištění cestovního pojištění pro každého účastníka (žák i dozor) 
pokrývající minimálně pojištění léčebných výloh, pojištění storna, úrazové pojištění, 
pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, včetně cesty tam a zpět 
• zajištění služeb česky mluvícího delegáta po celou dobu pobytu (průvodce znalý 
prostředí cílové destinace), informačních materiálů a mapek oblasti 
• vstupní test a závěrečný certifikát pro žáky bude zahrnut v ceně 
 
- jazykový kurz: minimálně 9 vyučovacích hodin obecné angličtiny (výuka rozložena 
do 2-4 dnů); vyučovací hodina = 45 min., žáci budou rozděleni do skupin dle 
pokročilosti na základě vstupního testu. Výuku povede ve vhodné jazykové škole 
kantor s vhodnou kvalifikací. 
- délka pobytu (počet nocí): 4 noci budou zajištěny v cílové destinaci pobytu - 
Londýn 
 
- doprava: autobus určený pro dálkové cesty (ne patrový autobus) s minimálním 
vybavením – DVD, WC, ABS, klimatizace, bezpečnostní pásy na všech sedadlech, 
teplý a studený bufet. 



 
Autobus bude k dispozici po celou dobu pobytu. Součástí nabídkové ceny budou 
veškeré výdaje spojené s dopravou účastníků, a to včetně dálničních poplatků, 
mýtného, poplatku za trajekt nebo EuroTunnel, parkovného, apod. 
Místem začátku a konce realizovaného pobytu (místem nástupu a výstupu 
ze zajištěného dopravního prostředku) je Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská. 
Bude zajištěna přeprava klientů z a do místa konání jazykového vzdělávacího pobytu 
a k místu srazu s hostitelskou rodinou. 
- ubytování musí být zajištěno v hostitelských rodinách pro všechny účastníky 
pobytu. V každé rodině budou ubytováni min. 2 žáci. Učitelé budou ubytováni mimo 
rodiny s žáky, ovšem v blízkosti ubytovaní žáků. 
Požadujeme doprovod žáků ráno na „meeting point“ a večer zpět. 
 
- strava: v cílové destinaci pobytu - plná penze pro všechny účastníky (plnou penzí 
se rozumí snídaně, oběd formou cestovního balíčku a večeře). Snídaně a večeře se 
předpokládá v hostitelské rodině. Součástí bude zajištěný pitný režim. Budou 
zohledněny zvláštní požadavky na stravování (dieta apod.) 
Uchazeč zajistí občerstvení pro všechny účastníky na zpáteční cestě do ČR. 
- program – prohlídka se vstupy: 

 Projížďka na London Eye 
 Tower of London 
 Warwick Castle 
 Stonehenge 
 Shakespeare‘s Birthplace 
 Roman Bath 
 Christ Church College 
 

- rozpočet: do 260 000 Kč včetně DPH 
 


