
 
 

Příloha č. 1 výzvy: 
 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu 
 

„Zajišt ění jazykově vzdělávacích pobytů“ 
 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
 
 

1. INFORMACE O ZADAVATELI 
 
ZADAVATEL: 

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. 
se sídlem:                                           Komenského 240, Rájec-Jestřebí 
IČ:                                                      25313304 
Statutární zástupce zadavatele:         Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy 
 

2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 

2.1. Název  

Název veřejné zakázky: „ Zajištění jazykově vzdělávacích pobytů“ 
 
Finanční podpora pro realizaci části této veřejné zakázky byla schválena z následujícího projektu: 

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Název projektu: Čteme, píšeme, cestujeme. 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.1354 
 
2.2. Druh  

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Postup výběrového řízení se řídí pravidly OP VK upravenými v Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 56, 
platná od 9. 4. 2015 (dále jen „Příručka“). 

 
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků Gymnázia Rájec-Jesřebí dle 
níže uvedené bližší specifikace a požadavků zadavatele. 

 



 
2.3. Technická specifikace a bližší popis: 
Následující uvedená specifikace a parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný 
předmět dodávky. Uchazeč nesmí nabídnout parametry horší. Uchazeč může nabídnout parametry lepší. 
 
Minimální technické požadavky a požadovaný počet kusů: 
 
Místo pobytu: 
 
Účastníci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délka pobytu: 
 
Termín realizace: 
 
Aktivity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doprava: 

Velká Británie - Skotsko 
 
52 žáků čtyřletého a šestiletého studijního oboru gymnázia (13 -19 let) 
Pedagogický doprovod zajištěný zadavatelem v počtu 6 osob. Bude 
vykonávat dozor nad žáky, organizovat je a bude účastníkem aktivit. 
Průvodce zajištěný uchazečem, který má dobrou znalost anglických reálií, 
min. v rozsahu navštívených míst v rámci pobytu. 
Delegát zajištěný uchazečem, který organizuje celý pobyt, zajišťuje všechny 
činnosti, zodpovídá za realizaci všech závazků uchazeče a je schopen bez 
problémů komunikovat v anglickém jazyce. 
Průvodce a delegát může být tatáž fyzická osoba. 
 
10 dní vč. cesty 
 
Od 20. 8. 2015 do 29. 8. 2015 
 
Jazyková výuka v rozsahu min. 9 vyučovacích hodin, jazykem kurzu bude 
angličtina. 
Poznávání reálií navštívených oblastí. 
Uchazeč zajistí výše uvedené aktivity na každý den s výjimkou prvního  
a posledního dne, které jsou určeny na cestu do/z Velké Británie. 
 
Jazyková výuka:  
Min. 9 vyučovacích hodin v anglické vzdělávací instituci, ve třech po sobě 
jdoucích dnech. V jednom dni budou žáci absolvovat maximálně 3 
vyučovací hodiny, vyučovací hodina má 45 minut, lektor bude rodilý 
mluvčí. Během výuky budou žáci rozděleni do skupin, skupina bude mít 
maximálně 18 žáků. Každá skupina bude mít svého lektora, který přizpůsobí 
program úrovni skupiny. Výuka bude zaměřena na reálie navštívených 
oblastí. 
Po absolvování výuky žáci obdrží certifikát nebo osvědčení o absolvování 
výuky v dané instituci. 
 
Poznávání reálií:  
Každý den s výjimkou prvního a posledního dne budou žáci absolvovat 
minimálně jednu aktivitu vedoucí k seznámení se s reáliemi navštíveného 
místa (návštěvy historicky cenných lokalit, architektonicky a urbanisticky 
významných staveb, zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, 
kulturních událostí).   
V poznávacích aktivitách bude zahrnuto minimálně: hraniční kámen 
v Cheviot Mountains, Wallace Monument, jezero Loch Ness, Kaledonský 
průplav, údolí Glen Coe, města Fort William, Stirling, Edinburgh, St. 
Andrews – skotská univerzita, The Old Course, oblast Ben Lawers, jezero 
Loch  Tay, vesnice Killin, národní park Trossachs, Hadrian´s Wall, město 
Jedburgh, klášter Jedburgh, prohlídka Falkirk Weel.  
Kompletní program vč. rezervací, zakoupení vstupenek a služeb průvodce 
zajišťuje uchazeč. Uchazeč také zajistí mapy navštívených míst.  
 
Zájezdovým autobusem určeným pro dálkovou mezinárodní přepravu, 



 
 
 
 
 
 
 
Ubytování: 
 
 
 
 
Stravování: 
 
 
 
 
 
 
 
Pojištění: 
 
 

autobus bude vybaven polohovatelnými sedadly, klimatizací, dostatečně 
velkým zavazadlovým prostorem, bufetem a volně přístupným WC. 
V případě potřeby zajistí a uhradí uchazeč jízdenky na MHD pro žáky a 
pedagogy. Zadavatel nepřipouští doplnění volných míst účastníky z jiné 
školy. Veškeré poplatky související s přepravou hrazené po cestě budou 
součástí nabídky. 
 
Ubytování bude zajištěno v hostitelských rodinách po min. 2 žácích, max. 5 
žácích, pedagogický doprovod bude ubytován v rodině nebo hotelu. Uchazeč 
zajistí ubytování v kajutách s příslušenstvím na trajektu při cestě na místo 
pobytu a zpět.  
 
Uchazeč zajistí plnou penzi vč. pitného režimu, a to nejméně 7x, na první 
den (cesta do Skotska) stravování nepožadujeme. Snídaně a večeře budou 
v rodinách, případně v hotelu pro pedagogický doprovod, pokud nebude 
ubytován v rodinách. Oběd bude zajištěn v lokalitě konání aktivity v zařízení 
hromadného stravování vhodném pro žáky nebo formou balíčku. Uchazeč se 
zavazuje zajistit i případné zvláštní požadavky účastníkům na stravování 
(např. dieta, vegetariánská strava). 
 
Všichni účastníci budou mít po dobu pobytu pojištění léčebných výloh, 
zavazadel, storna zájezdu a odpovědnosti za způsobenou škodu. 

 

 
Uchazeč předloží rozpis pobytu, ze kterého bude patrné, jaké činnosti budou vykonávány v jednotlivých 
dnech.  
 
Limitace nabídkové ceny: 
 
Zadavatel limituje celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky částkou 774.800,- Kč 
s DPH.  
 
Nabídková cena uchazečů v Kč s DPH nesmí tuto celkovou předpokládanou hodnotu VZ překročit. Pokud 
uchazeč v nabídce uvede cenu s DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po 
vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 
 
 
V Rájci-Jestřebí dne 29. 6. 2015 
 
 
 
 

……………………………….. 
Ing. Stanislav Laštůvka 

ředitel školy 
 


