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Příloha č. 4 
 

Specifikace předmětu veřejné zakázky 

Zahraniční jazykově – vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do Skotska 
 

Níže jsou uvedeny závazné požadavky zadavatele na předmět plnění. Dodavatel je povinen se těmito 
požadavky zadavatele řídit a zahrnout je do nabídkové ceny:  
 
Počet osob:  

● 10 žáků (ve věku 11 až 15 let) a 1 pedagog (jako dohled).  

Destinace:  
● Velká Británie, Londýn a Skotsko, poznávání Londýna – poznávací program při cestě do 

Skotska a zpět, poznávání Yorku, výuka v okolí Edinburghu nebo Stirlingu, poznávání míst 
a okolí.  

● Místo srazu pro ubytování a místo jazykového vzdělávání bude od ubytování   vzdáleno do 25 
km. 

Termín plnění:  
● Zájezd (celkem 9 dní) musí být uskutečněn v termínu okolo 28. září 2015 včetně (zájezd musí 

zahrnovat 28. září 2015), odjezd v odpoledních hodinách od sídla zadavatele a návrat 
v odpoledních hodinách do sídla zadavatele.  

Doprava: 
● Doprava musí být zajištěna společně jedním autobusem, splňujícím evropské normy pro 

dálkovou přepravu osob včetně dětí, a to od sídla zadavatele (budova Základní školy Želiv, 
Želiv 220, 394 44 Želiv, určené blízké místo vhodné pro nakládání) do místa pobytu 
s návratem opět do sídla zadavatele. Přistavení autobusu do místa odjezdu je v ceně. 

● Autobus musí být vybaven emisními normou minimálně euro 5. Požadujeme obsaditelnost 
minimálně 52 míst. Maximální stáří vozu 3 roky. Minimální praxe řidičů 4 roky. Prokazatelná 
praxe řidičů a zkušenosti s návštěvami Velké Británie a Londýna, trvalé povolení vjezdu do 
centra po celou dobu zájezdu. Dovoz a přistavení vozu na místo určené vedoucím zájezdu 
z řad pedagogů školy nebo průvodcem dle aktuálního programu při dodržení dopravních 
předpisů. Telefonický kontakt s řidiči pro případ aktuální změny.  

● Každá přepravovaná osoba bez rozdílu věku musí mít v dopravním prostředku své vlastní 
sedadlo. 

● Dodavatel se zavazuje zajistit a provést na svůj náklad případnou náhradní přepravu dětí 
z místa pobytu do České republiky v případě zásahu vyšší moci. 
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● Dodavatel zajistí po dobu přepravy dětí nezbytné hygienické a podle zdravotního stavu a 
věku dětí potřebné přestávky. 

● Vybavení autobusu: DVD přehrávač, vstup USB, dva monitory, mikrofon, audio reproduktory 
k poslechu po celém autobuse, chladnička, WC, automatická klimatizace, polohovací sedačky, 
bezpečnostní pásy na všech sedadlech, ABS, ASR, ESP aktivní tempomat, bezpečnostní rám 
střechy, digitální tachograf. Zajištěn prodej teplých a chlazených nápojů v jízdních 
přestávkách.  

● Autobus musí být k dispozici po celou dobu zájezdu v místě pobytu, kde bude zajištěna 
doprava na jazykovou výuku do místa jazykové vzdělávací instituce a na poznávací program, 
vždy z místa srazu a k místu srazu s hostitelskými rodinami.  

● Místo výstupu a nástupu bude v těsné blízkosti od místa výuky (dosažitelné do 10 minut 
pěšky).  

● Dodavatel zajišťuje objednání a zaplacení dalších dopravních prostředků, které budou během 
cesty využity – trajekt, Eurotunel.  

● V nabídkové ceně musí být zahrnuty všechny poplatky související s dopravou, při přesunech 
v rámci odpoledního nebo celodenního poznávacího programu. Přepravce taktéž přepraví ve 
vlastní režii skupinu zpět na místo srazu. 

Ubytování:  
● Ubytování pro všechny účastníky pobytu na 5 nocí s tím, že 2x  bude ubytování v hotelu se 

snídaní a  3x ubytování v  rodinách ve Skotsku s plnou penzí. 

● Ubytování v hostitelských rodinách pro žáky, 2 – 4 žáci v jedné hostitelské rodině, v  rodině 
budou ubytováni pouze žáci stejného pohlaví.  

● Podmínky ubytování. Samostatný pokoj pro ubytované, samostatná lůžka vybavená matrací. 
Čisté povlečení, povlečené lůžko – polštář, přikrývka, prostěradlo. Dostatečný čas vyhrazený 
v koupelně pro potřebu hygienické očisty. Tekoucí pitná voda, teplá a studená. Místo pro 
stolování k dispozici pro podávání snídaně a večeře. Možnost konverzace s ubytovateli, 
možnost plnění drobných úkolů (otázek) vztahujících se k pobytu v rodině. 

● Ubytování pro dospělé osoby (pedagogický dozor) v hostitelských rodinách. 

● Žáci ani pedagogové nebudou v rámci daného typu ubytování pokoj sdílet s jinými osobami 
než s účastníky zájezdu.  

● Hostitelské rodiny mají odpovědnost za žáky od okamžiku ukončení společného programu 
a jejich převzetí až do jeho opětovného zahájení následující den. 

● Hostitelské rodiny jsou povinny zajistit bezpečný a pohodlný přesun žáků na a z místa srazu. 

● V den příjezdu a odjezdu jsou hostitelské rodiny povinny zajistit přesun žáků a pedagogů 
s převozem zavazadel autem. 

● Zadavatel je povinen si dopředu zjistit možné překážky (např. alergie, diety) na straně 
účastníků zájezdu, oznámit toto dodavateli, který zajistí hostitelskou rodinu s ohledem na 
tyto překážky. 

● V případě nedostatků při ubytování si zadavatel vyhrazuje možnost vyžádané změny rodiny 
v průběhu zájezdu. 

 
Stravování:  

● Stravování bude zajištěno 3x pro všechny účastníky zájezdu v hostitelských rodinách. 
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● Snídaně: kontinentální, (teplé a studené nápoje, mléko, cereálie, pečivo, marmeláda, jam), 
s možností konzumace taktéž vlastních potravin. 

● Oběd: balíčkovou formou o min. obsahu 2 balené sendviče, ovoce nebo nápoj, o objemu min. 
0,2 l, sušenka nebo chipsy. 

● Večeře: hlavní jídlo, přizpůsobeno případným ind. požadavkům dle alergie, diety apod.  

● První den pobytu v hostitelských rodinách zahájen večeří, poslední den pobytu 
v hostitelských rodinách zakončen snídaní a balíčkem (oběd). 

● Zadavatel je povinen si dopředu zjistit možné překážky (např. alergie, diety) na straně 
účastníků zájezdu, oznámit toto dodavateli, který zajistí hostitelskou rodinu s ohledem na 
tyto překážky. 

Výuka: 
 

● Výuka anglického jazyka bude prováděna v místní vzdělávací instituci, která má minimálně 5 
letou zkušenost s výukou žáků přiměřeného věku (11 – 15 let). Bude možno dopředu sjednat 
obsah výuky, témata a gramatický rozsah. 

● Výuka bude probíhat ve skupinách o max. počtu 15 žáků, 9 hodin (2x nebo 3x dopoledne 
v blocích po max. 4,5 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut) na 
úrovni A1 – A2 (dle SERR). 

● Výuka proběhne vždy v dopoledních hodinách.  

● Vstupní jazykový test na rozdělní žáků do skupin podle úrovně proběhne před odjezdem na 
zájezd v sídle zadavatele podle podkladů od organizátora pobytu. 

● Maximální vzdálenost místa výuky od místa srazu, kam budou žáci sváženi z rodin po 
ubytování, bude 15 km. Přeprava bude provedena autobusem, který bude zajištěn 
dodavatelem.  

● Výuka bude vedena kvalifikovaným lektorem – rodilým mluvčím se zkušenostmi s výukou 
angličtiny jako cizího jazyka pro děti věkové skupiny 11 – 15 let a prokazatelnou praxí 
minimálně 2 roky. Absolvování výuky bude potvrzeno výstupním certifikátem. Během výuky 
budou mít žáci k dispozici pracovní texty a listy v angličtině. Výuky se může zúčastnit na 
požádání i pedagogický dohled. K dispozici bude hygienické zázemí přímo v budově. Místo 
výuky bude v budově se schváleným účelem užívání, a to pro všechny žáky zájezdu společné. 

Doprovodný program: 

● Dodavatel zajistí objednání, zajištění, příp. úhradu vstupů do předem stanovených 
pamětihodností a objektů. Taktéž zajistí v případě potřeby nákup jízdenek hromadné 
městské dopravy. Vstupné a jízdné městské dopravy NENÍ součástí nabídkové ceny, bude 
řešeno dle aktuálních možností programu a hradí je objednatel nebo sami účastníci. 

● Během jazykově-vzdělávacího zájezdu bude zajištěn tento program: 

● 1. den: odjezd navečer, noční přejezd přes SRN, ranní přes Belgii, Francii 

● 2. den: dopolední přejezd Eurotunelem, prohlídka Londýna – vybraný program  

● 3. den: prohlídka Yorku - historické město s gotickou katedrálou  

● 4. den: odjezd do Skotska se zastavením v Durhamu - historické město, zastavení u 
Hadriánova valu 

● program 5. – 7. dne může být volně variován 

● 5. den: výlet k Ben Nevis a do Fort William (případně výuka) 
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● 6. den: dopoledne výuka, odpoledne prohlídka Edinburghu - program dle výběru 

● 7. den: dopoledne výuka, odpoledne prohlídka Stirlingu – noční přejezd do Londýna 

● 8. den: prohlídka Londýna – program dle výběru, večer odjezd, noční přejezd přes Francii, 
Belgii, SRN 

● 9.den: návrat v odpoledních hodinách 
 

− Prohlídka Londýna bude minimálně zahrnovat místa: 

▪ Greenwich Park 

▪ CuttySark 

▪ Tower Bridge 

▪ HMS Belfast 

▪ Prohlídka Tower ofLondon – vstup, v případě možnosti rezervace v době od 
podepsání smlouvy do data týden před odjezdem, zajištění zvýhodněného 
vstupného pro školní skupiny 

▪ St Paul'sCathedral 

▪ Parlament 

▪ WestminsterAbbey 

▪ Buckingham Palace 

▪ Trafalgar Square 

▪ Piccadilly Circus 

▪ Vyhlídkové kolo v Londýně (London Eye) – projížďka 

▪ Jízda doubledeckerem na vybrané trase 

▪ Na vyžádání zadavatele (dle zájmu dost. počtu účastníků) návštěva fotbalového 
stadionu týmu PremierLeague.  V případě, že budou možné rezervace na dané 
termíny v době od podepsání smlouvy do data týden před odjezdem. Vstup 
bude zajištěn v případě možnosti rezervace v době od podepsání smlouvy do 
data týden před odjezdem, zajištění zvýhodněného vstupného pro školní 
skupiny 

Zadavatel sám sestaví nejvhodnější harmonogram návštěvy a prohlídky jednotlivých výše uvedených 
požadovaných bodů programu, případně je doplní o další dle předpokládaného průběhu programu 
v jednotlivých dnech. 

Služby průvodce 
● Průvodce doprovází skupinu během celého zájezdu v době programu (mimo času ubytování 

v rodinách), v případě naléhavé potřeby je k dispozici i při řešení problému v době ubytování. 

● Průvodce má na starosti celkovou organizaci celého zájezdu a řeší případné problémy, 
doprovází nemocné do nemocnice, řeší pojistné události. 

● Průvodce poskytuje odborný výklad a to všude tam, kde nebude výklad zajištěn v rámci 
vstupu do daného objektu. 

● Průvodce je povinen reagovat na případnou reklamaci ze strany pedagogického dozoru 
v rámci neplnění smlouvou daných služeb a zajistit jejich okamžitou nápravu. 
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● Průvodce je k dispozici po dobu programu jako překladatel. 

Pojištění 
● Povinné pojištění dodavatele proti úpadku (zákon č.159/1999 Sb.)  

● Cestovní pojištění v ceně zájezdu obsahující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti 
za škodu a stornovacích poplatků za následujících min. podmínek:  

● Cestovní pojištění bude zahrnovat pojištění léčebných výloh do minimální výše 2.000.000 Kč, 
asistenční služby (v plné výši), úrazové pojištění smrt úrazem do minimální výše 150.000 Kč, 
trvalá invalidita do minimální výše 300.000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě do minimální výše 1.000.000 Kč a pojištění stornovacích poplatků – plnění do výše 
80% skutečně vzniklých vyúčtovaných nákladů, max. 15.000Kč. 

● 60 - 45 dnů před odjezdem: 20 % z ceny za jednoho účastníka zájezdu  

● 44 - 31 dnů před odjezdem: 40 % z ceny za jednoho účastníka zájezdu  

● 30 - 15 dnů před odjezdem: 60 % z ceny za jednoho účastníka zájezdu  

● 14 - 5 dnů před odjezdem: 80 % z ceny za jednoho účastníka zájezdu  

● 4 dny - den odjezdu: 100 % z ceny za jednoho účastníka zájezdu  

 

 


