Příloha č. 1

Specifikace požadované služby
Jedná se o zajištění dvou typů zahraničních jazykových kurzů pro učitele školy v následujícím
rozsahu:

Kurz

Počet
účastn
íků

Jazyk

Místo

Termín

Délka kurzu

Typ jazykového kurzu

Ubytování

Doprava
z/na
letiště

Letecká
doprava

1.

2

Aj

Velká Británie –
jižní Anglie

2 týdny

Intenzivní jazykový kurz

V hostitelských
rodinách

ano

ano

2.

3

Aj

Velká Británie

2. 8. - 31. 8.
2015
4. 7. - 3. 8.
nebo
15. 8. - 31. 8.
2015

2 týdny

Metodický jazykový kurz
zaměřený na metodu CLIL

V hostitelských
rodinách

ano

ano

Nejvýše přípustná nabídková cena činí 210 000 Kč bez DPH.
1. Požadavky na intenzivní jazykový kurz anglického jazyka č. 1 uvedený v tabulce výše:
Krátkodobý intenzivní jazykový kurz pro učitele základní školy ve Velké Británii (oblast jižní
Anglie). Kurz bude zaměřen na zlepšování obecných jazykových kompetencí.
Délka jazykového kurzu bude minimálně 10 pracovních dní (počítáno bez cesty);
Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude minimálně 20 vyučovacích hodin týdně
(během 5 pracovních dnů), tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá
nejméně 45 minut;
Účastník zahraničního kurzu obdrží od organizátora kurzu Osvědčení o absolvování
zahraničního jazykového kurzu.
Součástí poskytovaných služeb (kurz č. 1 - intenzivní jazykový kurz), které jsou započítány do
nabídkové ceny, je rovněž



letecká doprava do Velké Británie a zpět (v případě odletu/příletu z/na letiště mimo
území České republiky také dopravu na letiště ze sídla zadavatele a zpět), doprava
z letiště ve Velké Británii do místa pobytu a zpět



společné ubytování obou účastníků v hostitelské rodině s bezplatnou možností
připojení k internetu (wi-fi)



stravování s polopenzí



výuku v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin za celý pobyt, náklady na vydání
Osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu, výukové materiály,
učebnice
registrační poplatky spojené s jazykovým kurzem a ubytováním
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)




1



pojištění stornopoplatků

2. Požadavky na metodický jazykový kurz v anglickém jazyce č. 2 uvedený v tabulce výše:
Metodický jazykový kurz ve Velké Británii pro učitele základní školy. Kurz bude zaměřen
metodicky na uplatnění metody CLIL ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
Délka jazykového kurzu bude minimálně 10 pracovních dní (počítáno bez cesty);
Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude minimálně 20 vyučovacích hodin týdně
(během 5 pracovních dnů), tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá
nejméně 45 minut;
Účastník zahraničního jazykového kurzu obdrží od organizátora kurzu Osvědčení o
absolvování zahraničního jazykového kurzu.
Součástí poskytovaných služeb (kurz č. 2 - metodický jazykový kurz), které jsou započítány do
nabídkové ceny, je rovněž



letecká doprava do Velké Británie a zpět (v případě odletu/příletu z/na letiště mimo
území České republiky také dopravu na letiště ze sídla zadavatele a zpět), doprava
z letiště ve Velké Británii do místa pobytu a zpět



ubytování v hostitelských rodinách v jednolůžkových pokojích s bezplatným
připojením k internetu (wi-fi)



stravování s polopenzí





výuku v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin za celý pobyt, náklady na vydání
Osvědčení o absolvování zahraničního jazykového kurzu, výukové materiály,
učebnice
registrační poplatky spojené s jazykovým kurzem a ubytováním
cestovní pojištění, jehož součástí bude minimálně pojištění léčebných výloh (+zubní
ošetření, přivolání opatrovníka), úrazové pojištění (trvalé následky, smrt úrazem)
pojištění odpovědnosti (zdraví, majetek) a zavazadel (zavazadla, zpoždění zavazadel)



pojištění stornopoplatků
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