Příloha číslo 1:
Podrobná specifikace služeb k zakázce „Výzva 56 ZŠ Kopidlno– zajištění
jazykových kurzů pro žáky a učitele“
Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma:
Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno
Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0378
Název projektu:
Výzva 56 ZŠ Kopidlno
Název veřejné zakázky:
Výzva 56 ZŠ Kopidlno – zajištění jazykových kurzů pro žáky a učitele

Zajištění jazykových kurzů pro učitele.
•

Zadavatel požaduje zajištění dvou jazykových kurzů anglického a německého jazyka
celkem pro dva pedagogy zaměřených na zlepšování jazykových kompetencí.

Jedná se konkrétně o zajištění:
-

Jazykový kurz na Maltě pro jednoho pedagoga

-

Jazykový kurz v Německu (Mnichov) pro jednoho pedagoga

Následující specifikace odpovídá požadavkům zajištění jazykového kurzu pro každého
jednoho učitele.

Malta:
•

Termín konání: 14. 9. 2015 – 30. 10. 2015

•

Jazykový kurz se musí konat na Maltě

•

Úroveň jazykového kurzu: upper intermediate/advanced – pokročilejší/pokročilý

•

Jazykový kurz musí trvat minimálně 10 pracovních dní (bez cesty).

•

Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu musí být v rozsahu minimálně 20
vyučovacích hodin (vyučovací hodina = minimálně 45 minut) týdně (během 5
pracovních dnů), tj. celkem minimálně 40 (slovy: čtyřicet) vyučovacích hodin.

•

Po skončení kurzů obdrží pedagog osvědčení o absolvování jazykového kurzu
vydané zahraniční vzdělávací institucí. Osvědčení 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), s označením dosažené
jazykové úrovně podle evropského jazykového portfolia.

•

Součástí nabídky budou veškeré studijní materiály a další poplatky spojené
s kurzem, cestovní pojištění, vstupné na vybrané památky, …

•

Doprava na jazykový kurz bude zabezpečena letecky.

•

Součástí letenky bude pojištění na storno cesty. Dále bude součástí letenky jeden
kus přepravovaného zavazadla do 18 kg. Pokud bude zajištěno spojení
s přestupem, bude maximální čekací doba na přestup činit maximálně 4 hodiny
čistého času.

•

Bude zajištěn transfer z letiště na místo ubytování a zpět.

•

Ubytování bude zajištěno v jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením.

•

Ubytování bude v maximální vzdálenosti 20 minut pěší chůze od místa jazykových
kurzů, případně bude zajištěna doprava na tuto výuku vhodným dopravním
prostředkem (cesta ne déle než půl hodiny).

•

Bude zajištěn program pro volný čas.

•

Stravování bude zajištěno formou plné penze s celodenním pitným režimem.

Německo:
•

Termín konání: 14. 9. 2015 – 30. 9. 2015, 1. 11. 2015 – 30. 11. 2015

•

Jazykový kurz se musí konat v Německu (Mnichově).

•

Úroveň jazykového kurzu: pro pokročilejšího mluvčího.

•

Jazykový kurz musí trvat minimálně 10 pracovních dní (bez cesty).

•

Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu musí být v rozsahu minimálně 20
vyučovacích hodin (vyučovací hodina = minimálně 45 minut) týdně (během 5
pracovních dnů), tj. celkem minimálně 40 (slovy: čtyřicet) vyučovacích hodin.

•

Po skončení kurzů obdrží pedagog osvědčení o absolvování jazykového kurzu
vydané zahraniční vzdělávací institucí. Osvědčení 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), s označením dosažené
jazykové úrovně podle evropského jazykového portfolia.

•

Součástí nabídky budou veškeré studijní materiály a další poplatky spojené
s kurzem, cestovní pojištění, vstupné na vybrané památky, …

•

Doprava na jazykový kurz bude zabezpečena letecky nebo klimatizovaným
autokarem vybaveným WC.

•

Součástí letenky bude pojištění na storno cesty. Dále bude součástí letenky jeden
kus přepravovaného zavazadla do 18 kg. Pokud bude zajištěno spojení
s přestupem, bude maximální čekací doba na přestup činit maximálně 4 hodiny
čistého času.

•

Bude zajištěn transfer z letiště nebo nádraží na místo ubytování a zpět.

•

Ubytování bude zajištěno v jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením.

•

Ubytování bude v maximální vzdálenosti 20 minut pěší chůze od místa jazykových
kurzů, případně bude zajištěna doprava na tuto výuku vhodným dopravním
prostředkem (cesta ne déle než půl hodiny).

•

Bude zajištěn program pro volný čas.

•

Stravování bude zajištěno formou plné penze se zajištěním celodenního pitného
režimu.

Zajištění jazykových kurzů pro žáky.
Zadavatel požaduje zajištění jazykově vzdělávacího pobytu pro 20 žáků školy a 2
pedagogy školy.
Jedná se konkrétně o zajištění:
-

Jazykový kurz pro 10 žáků (2 pedagogové jako doprovod) v Anglii.

-

Jazykový kurz pro 10 žáků (2 pedagog jako doprovod) v Německu.

Pobyt v Anglii

•

Akce proběhne kdykoliv v termínu: od 14. 9. 2015 – 30. 11. 2015, po zajištění
kurzů pro pedagoga.
Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii (pobyt se
může uskutečnit v Londýně, Brightonu, Oxfordu) pro žáky v délce trvání
minimálně 6 kalendářních dní včetně cesty, s kompletním cestovním
pojištěním.
Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin
(vyučovací hodina = minimálně 45 minut) za celý pobyt a seznámí se s
významnými reáliemi příslušného místa.
Jazykovou přípravu absolvují ve skupině o maximálně deseti členech.
Doprava bude zajištěna od budovy školy (sídla zadavatele) klimatizovaným
autokarem vybaveným WC.
Během dopravy bude zajištěn pitný režim žáků a pedagogů.

•

Žáci a pedagogové budou ubytováni v hostitelských rodinách min. po dvou a

•
•

•

•
•

max. po čtyřech.
•

Zajištěna pro ně bude plná penze s celodenním pitným režimem.

•

Ubytování bude v maximální vzdálenosti 20 minut pěší chůze od místa
jazykové výuky, případně bude zajištěna doprava žáků a pedagogů na tuto
výuku vhodným dopravním prostředkem (cesta ne déle než půl hodiny).

•

Součástí nabídky budou také alespoň 3 fakultativní výlety. Vstupné a doprava
do navštívených objektů bude také zahrnuta v nabídce, rovněž služby
zkušeného průvodce.

Pobyt v Německu
•

Akce proběhne kdykoliv v termínu: od 14. 9. 2015 – 30. 9. 2015, 1. 11. 2015 –
30. 11. 2015, po zajištění kurzů pro pedagoga.

•

•

•
•
•
•
•
•

Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Německu (pobyt se může
uskutečnit v Mnichově) pro žáky v délce trvání minimálně 6 kalendářních dní
včetně cesty, s kompletním cestovním pojištěním.
Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin
(vyučovací hodina = minimálně 45 minut) za celý pobyt a seznámí se s
významnými reáliemi příslušného místa.
Jazykovou přípravu absolvují ve skupině o maximálně deseti členech.
Doprava bude zajištěna od budovy škola (sídla zadavatele) klimatizovaným
autokarem vybaveným WC.
Během dopravy bude zajištěn pitný režim žáků a pedagogů.
Žáci a pedagogové budou ubytováni v hostitelských rodinách min. po dvou a
max. po čtyřech.
Zajištěna pro ně bude plná penze s celodenním pitným režimem.
Ubytování bude v maximální vzdálenosti 20 minut pěší chůze od místa
jazykové výuky, případně bude zajištěna doprava žáků a pedagogů na tuto
výuku vhodným dopravním prostředkem (cesta ne déle než půl hodiny).

•

Součástí nabídky budou také alespoň 3 fakultativní výlety. Vstupné a doprava
do navštívených objektů bude také zahrnuta v nabídce, rovněž služby
zkušeného průvodce.

