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Příloha č. 1 

Specifikace požadované služby 

 

Jedná se o zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky 2. stupně školy 

v následujícím rozsahu: 

Zajištění jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii (oblast jižní Anglie) pro 40 žáků a 

4 pedagogy jako doprovod včetně dopravy, ubytování, stravování, vstupů, místní dopravy, 

pojištění a dalších služeb pro všechny účastníky pobytu. 

 

Nejvýše přípustná nabídková cena činí 445 000 Kč bez DPH. 

 

Požadavky na zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt žáků: 

 

Krátkodobý jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky školy a pedagogy jako doprovod v jižní 

Anglii (mimo Londýn) v termínu od 12. září 2015 do 21. listopadu 2015. 

Délka zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu bude minimálně 6 dní s cestou. 

 

Součástí poskytovaných služeb (jazykově – vzdělávacího pobytu), které jsou započítány 

do nabídkové ceny, je rovněž 

 doprava ze sídla zadavatele do místa pobytu a zpět luxusním klimatizovaným 

autobusem (s možností použít WC v autobuse, možnost zakoupení nápojů v autobuse, 

video/DVD), dopravu v rámci pobytu dle programu pobytu 

 minimálně 4 noci ubytování v hostitelských rodinách 

 průvodce po celou dobu pobytu i cesty  

 stravování s plnou penzí a pitným režimem 

 výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt, certifikát pro žáky, 

výukové materiály, rozřazení do skupin podle jazykových znalostí v sídle zadavatele 

před odjezdem 

 registrační poplatky spojené s jazykovým kurzem a ubytováním  

 každodenní návštěva významných reálií Anglie (návštěva zajímavých míst, památek, 

muzeí, galerií apod.) a jednodenní výlet do Londýna s návštěvou významných reálií 

(minimálně návštěva Londýnského oka v ceně služby), vstupné a místní doprava  

 cestovní pojištění, jehož součástí bude alespoň pojištění léčebných výloh (+zubní 

ošetření, přivolání opatrovníka), úrazové pojištění (trvalé následky, smrt úrazem) 

pojištění odpovědnosti (zdraví, majetek) a zavazadel (zavazadla, zpoždění zavazadel) 

 pojištění stornopoplatků 

 zajištění programu v místě pobytu, rozvozu do míst ubytování. 
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……………………………. 

Mgr. Milan Budín          

     ředitel školy 
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