
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu zakázky- část 2 (kurzy pro učitele) 
 

 

Počet 

účastníků 

kurzu  

Jazyk Místo Termín 
Délka 

pobytu 
Ubytování Doprava Strava 

Další 

požadavky 

KURZ 1 

1 osoba 

Aj 

 

Velká Británie 

Skotsko 

srpen – prosinec 

2015 

 

Minimálně 10 

pracovních 

dnů bez cesty 

Hotel/ubytování 

v rodinách 

(samostatné 

ubytování) 

Letecky z Prahy, 

transfer z letiště 
 

 

Plná penze – 

oběd může 

být formou 

balíčků 

Pokročilost 

kurzu 

nejvyšší 

možná 

(C1 nebo C2) 

KURZ 2 

2 osoby (ženy) 

Aj 

 

Velká Británie 

Anglie 

srpen – prosinec 

2015 

Minimálně 10 

pracovních 

dnů bez cesty 

Hotel/ubytování 

v rodinách  

(možno společné 

ubytování) 

Letecky z Prahy, 

transfer z letiště 
 

 

Plná penze – 

oběd může 

být formou 

balíčků 

Pokročilost 

velmi vysoká 

(C1 nebo C2) 

 
 

 

Požadavky na jazykově-vzdělávací pobyt uvedený v tabulce výše: 
 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt je určený pro dospělé, pokročilost angličtiny velmi vysoká  

Délka jazykově-vzdělávacího pobytu je nejméně 10 pracovních dnů bez cesty, letecká doprava, transfer z letiště.  

Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu pro nejpokročilejší úroveň bude nejméně 40 vyučovacích hodin za celý pobyt. Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut.  
 

*Součástí poskytovaných služeb (jazykově-vzdělávacího pobytu pro učitele), které jsou započítány do nabídkové ceny, je rovněž: 

- doprava tam a zpět (letecky - přímý let), transfer z letiště v  místě pobytu, letištní poplatky 

- místní doprava z místa ubytování do školy a zpět 

- ubytování 

- celodenní stravování 

- vlastní kurz je nejvyšší možné úrovně, všeobecná angličtina (25+) 

- vydání Osvědčení o absolvování jazykového kurzu, které musí 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); 

- výukové materiály 

- pojištění léčebných výloh a zavazadel, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění CK proti úpadku 


