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Příloha č. 1 

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

  

„Zajištění realizace KA 3 a 4 v projektu Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce“ 

  

Zadávací dokumentace 

Základní informace o zakázce: 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: registrační číslo bude doplněno po obdržení Rozhodnutí o  
 poskytnutí dotace 

Název projektu: Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce 

Název veřejné zakázky: Zajištění realizace KA 3 a 4 v projektu Rozvoj aktivit v 

jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce 

 

Předmět veřejné zakázky:      Předmětem zakázky je zajištění služby – realizace KA 3 a 4 

v projektu Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce - 

nákup služeb v oblasti poskytování blended learningu.  

Datum vyhlášení VZ:   11. 9. 2015 

 

Údaje o zadavateli: 

Název zadavatele:       Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

Sídlo zadavatele:       Poděbradská 94, Pardubice – Polabiny, 53009 

IČ zadavatele: 48161179 

Osoba oprávněná jednat      Ing. Jan Ptáček, ředitel školy  
jménem zadavatele:       ptacek@spsch.cz  

 +420 724255370 

  

 

1. Předmět a místo plnění veřejné zakázky 

 

1.1 Specifikace druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je zajištění služby – realizace KA 3 a 4 v projektu Rozvoj aktivit 

v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce - nákup služeb v oblasti poskytování blended learningu 
 

1.2 Místo plnění veřejné zakázky 

 

Místem plnění veřejné zakázky bude Střední průmyslová škola chemická Pardubice, 

Pardubice - Polabiny, Poděbradská 94, PSČ 530 09. 

 

1.3 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 
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Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání interaktivního výukového systému zaměřeného 

na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů 

v anglickém jazyce formou řízené, kombinované a individualizované výuky (s využitím 

ICT formou blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází 

osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní. 

 

Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem 

využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického jazyka v práci se systémem, aby 

tak učitel anglického jazyka mohl začlenit kombinovaná formu výuky do běžné výuky a mohl 

podporovat žáky po dobu využívání blended learningu. 

 

Kurzy mají umožňovat plnohodnotné online i off-line studium s využitím informačních 

technologií (počítač, notebook) včetně nahrávání a rozpoznávání řeči a vyhodnocování 

kvality mluveného projevu (bez nutnosti připojení on-line). Režim studia si volí student a 

může mezi jednotlivými režimy kdykoli přecházet.  

U žáků bude výuka zahrnovat jak běžnou výuku v hodinách, tak i domácí přípravu a studium. 

 

 

1.4 Minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  - Požadované 

parametry a technické podmínky  

 

I. Studium angličtiny pro 12 učitelů SPŠCH Pardubice po dobu minimálně 

3 měsíců v jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended 

learningu*) zaměřeného na rozvoj ústních komunikačních dovedností pod 

vedením lektora, které zahrnuje: 

 Časově neomezené samostudium dle výchozí úrovně jazykových znalostí 

účastníka vzdělávání prostřednictvím řízeného a individualizovaného*) 

elektronického výukového systému, minimálně 20 vyučovacích hodin studia (1 

vyučovací hodina = 45 minut), případně i více dle individuálního zájmu a času 

účastníka vzdělávání). 

 Osobní ústní konzultace s lektorem 1 x za 14 dnů, prostřednictvím Skype, 

telefonicky atp. 

 ve výukovém systému budou k dispozici různé úrovně nabízených kurzů – od 

začátečníků až po úroveň minimálně C1 dle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky. Úroveň bude možné ověřit jak přímo v nabízeném výukovém 

systému, tak i z doložené metodiky a sylabů ke všem nabízeným kurzům. 

 

II. Studium angličtiny pro 360 žáků SPŠCH Pardubice po dobu minimálně 3 měsíců  

v intenzívním jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended 

learningu*) respektujícího výchozí úroveň znalostí žáků. Kurz bude probíhat pod 
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vedením vyškoleného pedagoga zapojené školy v rámci běžné výuky angličtiny. 

Studium zahrnuje: 

 Využívání výukového systému v hodinách angličtiny i při domácí přípravě a 

studiu žáků s možností časově neomezeného samostudia prostřednictvím řízeného 

individualizovaného*) elektronického výukového systému. 

 Individualizovanou podporu žáků se specifickými poruchami učení*). 

 Kurzy musí nabízet možnost studia i začátečníkům. 

 Kurzy podporující CLIL*) minimálně pro 3 předměty vyučované na SPŠCh 

Pardubice (např. biologie, geografie, dějepis, matematika, fyzika, chemie, právo, 

ekonomika…). 

 

 

III. Výukový systém: 

  ejedná se o jednoduchý  e-learning nebo elektronickou učebnici, ale o ucelený 

výukový  vzdělávací systém, jehož základem je podpora zejména mluvení a 

schopnosti interakce v anglickém jazyce 

 bude prioritně zaměřen na rozvoj ústních komunikačních dovedností účastníků*). 

A. Poskytnutí online informace o průběhu vzdělávání v tomto rozsahu: 

o poskytování podrobného přehledu o vzdělávání jednotlivých 

účastníků (žák, studující učitel) průběžně a za celou dobu vzdělávání 

(dosažená vstupní a výstupní úroveň, aktuální úroveň vzdělávání, 

frekvence plnění jednotlivých lekcí vyjádřeno např. v %, efektivita 

studia, počet nahrání vlastního hlasu, počet přehrání vlastního hlasu; 

o poskytování on-line informace o tom, co má účastník (žák, studující 

učitel) zvládnuté a co má studovat; 

o poskytování on-line formativní zpětné vazby a informací, co dělá 

účastník (žák, studující učitel) správně a v čem by se měl zlepšit; 

o poskytování elektronických adaptivních vstupních a výstupních 

testů, průběžných testů v lekcích včetně on-line vyhodnocení testů. 

 

B. Systém podporuje osvojení ústních komunikačních dovedností: 

o systém umožňuje libovolně časté nahrávání vlastního ústního projevu 

vzdělávajícího se (mluvení) a opakované přehrávání (poslech) této 

autentické nahrávky; 

o systém nabízí více než jeden druh aktivit pro nácvik, upevňování a 

osvojení ústních komunikačních dovedností v rámci jedné učební 

jednotky (lekce); 

o systém nabízí jako jeden druh aktivity komunikaci s lektorem 
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C. Systém umožňuje řízenou individualizaci vzdělávání formou blended 

learningu: 

o systém nejprve na základě integrovaných vstupních testů a poté na 

základě průběžného vyhodnocování dosahovaných výsledků a 

zvládnutí probírané látky (analýzou vzdělávacích aktivit, průběžným 

testováním) automaticky otvírá vzdělávajícímu se další studijní 

bloky a lekce a řídí tak jeho vzdělávání; 

o součástí vzdělávání jsou i pravidelné konzultace s lektorem, 

o možnost plnohodnotného vzdělávání kdykoli a kdekoli bez jakéhokoli 

omezení (on-line i off-line) včetně nahrávání a rozpoznávání řeči a 

vyhodnocování kvality mluveného projevu (bez nutnosti připojení on-

line). Režim studia si volí student a může mezi jednotlivými režimy 

kdykoli přecházet. 

o možnost plnohodnotného vzdělávání při využití různých zařízení – PC, 

notebook, tablet, telefon 

 

IV. Uživatelská a technická podpora 

 poskytnutí ICT podpory vzdělávacího systému (např. při instalaci, řešení 

technických problémů). 

 poskytování metodické podpory učitelům zajišťujícím výuku žáků po celou dobu 

projektu (např. formou seminářů, interaktivního počítačového kurzu, řešení 

metodických problémů a dotazů); 

 

V. Metodika 

 Poskytovatel poskytne všem zapojeným pedagogickým pracovníkům zadavatele 

kompletní proškolení, na metodiku všech využívaných kurzů a zajistí jejich 

proškolení v oblasti metodiky, výuky blended learningu, poskytování zpětné 

vazby a zapojení výukového systému do standardní výuky, v rozsahu minimálně 3 

vyučovacích hodin. Proškolení proběhne formou webinářů nebo v učebnách 

zadavatele. Výběr formy proškolení záleží na poskytovateli. 

Komplexní metodikou – metodickou příručkou či manuálem se rozumí 

komplexní metodicko-didaktické pokyny, návody, náměty a tipy na výukové 

aktivity pro učitele ke všem modulům a lekcím, které popisují, jak s nabízeným 

výukovým programem či systémem pracovat a využívat jej jak při školní výuce, 

tak při domácí přípravě žáků.  

 Poskytovatel poskytne pedagogickým pracovníkům komplexní sylaby, tj. 

přehled učiva (osnovy, studijní plány, atd.) ke všem nabízeným kurzům a lekcím. 

Poznámka: Komplexní metodika, metodické materiály a komplexní sylaby ke 

všem nabízeným kurzům budou také součástí nabídek uchazečů. 
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VI. Podklady pro monitorovací indikátory 

 Poskytovatel doloží k termínu průběžné monitorovací zprávy a závěrečné 

monitorovací zprávy dle pokynů zadavatele potřebné údaje a podklady pro 

vyhodnocení této dílčí klíčové aktivity za předchozí monitorovací období, a to: 

a) přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou do této formy studia 

angličtiny sami zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy 

elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia; 

b) přehledy žáků, kteří budou do této formy studia angličtiny zapojeni; tyto 

přehledy budou doloženy výpisy elektronických záznamů o dosahovaných 

výsledcích jejich studia  

  a závěr poskytovatel doloží zadavateli výstup srovnávacích testů dokládající 

progresi jazykových znalostí zapojených pedagogických pracovníků a žáků. 

 

Pojmy označené *) jsou v zájmu právní jistoty specifikovány v bodě č. 13 „Specifikace 

pojmů“ Zadávací dokumentace. 

 

Veřejný zadavatel stanovil technické podmínky tak, aby nezaručovaly určitým uchazečům 

konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Pokud 

by přesto zadávací podmínky obsahovaly určité požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování 

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního a technického standardu. Zadavatel 

umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený 

kvalitativní a technický standard dodržen nebo bude mít dokonce lepší parametry.  

 

.  

1.5 Časový harmonogram plnění veřejné zakázky 

 

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po uzavření smlouvy (předpoklad září 2015)  

Ukončení plnění veřejné zakázky – ukončení projektu: 31. 12. 2015, v případě 

prodloužení projektu déle. 

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín zahájení plnění zakázky a 

ukončení plnění zakázky, a to v závislosti na skutečném datu uzavření smlouvy nebo termínu 

ukončení projektu. 

 

Plán plnění: 

1. Zpřístupnění výukového systému studujícím (pedagogičtí pracovníci a žáci) 
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Termín: do 10 kalendářních dní od uzavření smlouvy  

 

2. Předání metodiky a proškolení pedagogických pracovníků 

Termín: do 10 kalendářních dní od uzavření smlouvy  

 

3. Studium angličtiny pro pedagogické pracovníky a žáky formou blended learningu 

Termín: průběžně po dobu min. 3 měsíců od uzavření smlouvy a po zpřístupnění 

výukového systému studujícím, do doby trvání projektu. 

 

4. Uživatelská a technická podpora 

Termín: průběžně po dobu trvání smlouvy a do doby trvání projektu. 

 

5. Monitorování průběhu studia a spolupráce při doložení výstupů srovnávacích testů 

 Termín: průběžně po dobu trvání smlouvy, dle požadavků a potřeb zadavatele. 

 

2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

Kvalifikaci splní uchazeč, který: 

a) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 písm. a) 

až k) Zákona; 

b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54 písm. a) a b) 

Zákona, a 

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku analogicky dle § 50 odst. 1 písm. c) Zákona. 

 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

 

2.1 Základní kvalifikační předpoklady  

 

Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady analogicky v rozsahu dle § 53 odst. 1 

písm. a) až k) Zákona a prokáže jejich splnění předložením čestného prohlášení, z jehož 

obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady 

uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno 

osobou oprávněnou jednat za uchazeče a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 

kalendářních dnů. Uchazeč může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je 

Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace – „Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění 

základních kvalifikačních předpokladů“, což zadavatel doporučuje. 
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2.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Splnění kvalifikačního předpokladu analogicky dle § 54 písm. a) Zákona uchazeč prokáže 

předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni 

podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 

Splnění kvalifikačního předpokladu analogicky dle § 54 písm. b) Zákona uchazeč prokáže 

předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list, výpis z živnostenského 

rejstříku). 

 

 

2.3 Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče 

 

Uchazeč analogicky v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) Zákona předloží čestné 

prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Také toto 

čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho 

jménem a z čestného prohlášení musí být zcela zřejmé, že uchazeč tento požadavek splňuje. 

Uchazeč může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je Přílohou č. 6 Výzvy 

k podání nabídek – „Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti“, což 

zadavatel doporučuje. 

 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  455 000 bez DPH , 550 550 Kč s DPH 

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.  abídky 

obsahující vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, budou ze 

zadávacího řízení vyřazeny z důvodu nerespektování zadávacích podmínek. 

 

 

4. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny 

 abídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat 

veškeré náklady na plnění celé veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky.  
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 abídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a 

cena včetně DPH.  

5. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

 

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, tj. závazné požadavky zadavatele na obsah 

smlouvy tvoří Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídek.  Uchazeč není oprávněn činit změny či 

doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, s výjimkou údajů, které je uchazeč povinen 

doplnit a změn či doplnění, které by zvýhodňovaly smluvní postavení objednatele. Takové 

změny či doplnění je třeba jasně barevně zviditelnit, aby je bylo možno snadno odlišit od 

původního textu, např. červenou barvou. Jiné změny, úpravy či doplnění nebude veřejný 

zadavatel akceptovat.   ávrh smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče. 

 

Obchodní a platební podmínky 

Uchazeč předloží smlouvu jako součást nabídky.  

Tuto smlouvu uchazeč předloží podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). 

Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně, a to na základě fakturace plnění  

smlouvou daných služeb. Faktura bude doručena na adresu zadavatele s přesnou specifikací 

fakturovaných služeb a se splatností 30 dní od doručení faktury zadavateli. 

Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.  

 

 

Fakturační údaje: 

Fakturační adresa: Střední průmyslová škola chemická Pardubice  

Sídlo:   Poděbradská 94, 530 09 Pardubice - Polabiny 

IČ:    48161179 

DIČ:   CZ48161179 

Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu.  

 

6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 

 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádost musí být doručena emailem na adresu sankotova@spsch.cz  Dodatečné informace 

poskytne zadavatel na základě obdržené žádosti do 4 pracovních dnů.  

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné 

informace poskytovány telefonicky. 

 

Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění není pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytná, proto 

se nebude konat. 
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7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  

 abídka bude obsahovat tyto části v doporučeném pořadí, jak je dále uvedeno:  

 

1. Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek) – vyplněný a podepsaný 

osobou oprávněnou jednat za uchazeče.  

 

2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  
 

3. Cenová nabídka v požadované struktuře: 

 abídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH, výše DPH a celková 

nabídková cena včetně DPH v Kč. 

 

4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.  ávrh smlouvy 

musí být předložen v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací 

dokumentaci.  

 

 

5. V rámci nabídky výukového systému uchazeče zadavateli poskytnou: 

a) komplexní metodiku, metodické materiály a komplexní sylaby ke všem 

nabízeným kurzům 

b) přístupové údaje do svého reálného výukového blended learningového 

systému, a to pro účely posouzení a hodnocení nabídky. Uchazeč musí umožnit 

zadavateli (členům hodnotící komise) přístup do reálného výukového systému 

minimálně do doby ukončení zadávacího řízení (rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky, nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení).  

 

POZOR: Uchazečem nabízený výukový systém musí splňovat všechny minimální 

požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky  - Požadované parametry a 

technické podmínky uvedené v bodě 1. 4. odst. III. Zadávací dokumentace a 

musí se shodovat s údaji uvedenými uchazečem v Krycím listu nabídky. 

6. Čestné prohlášení uchazeče, že jako subjekt předkládající nabídku se nepodílel 

na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení. Čestné prohlášení musí 

být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč použije vzor tohoto 

čestného prohlášení, který je Přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídek – „Čestné 

prohlášení o uchazečově neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího 

řízení“.  
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Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený 

v tomto bodě Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při 

kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden dokument, který je uchazeč povinen 

doložit do nabídky dle jiných ustanovení Zadávací dokumentace, nemůže se uchazeč zbavit 

odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky  poukazem na tento výčet dokumentů. 

 

8. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 abídka bude podána v písemné formě v jazyce českém. Požadavek na písemnou formu je 

považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. 

 abídka bude zabezpečena proti manipulaci, nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by 

mohly uvést zadavatele v omyl. 

 abídka bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy označená místa červeně slovy doplní 

uchazeč, doplní poskytovatel. 

Nabídka nebude obsahovat rozpory, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 

10. Údaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek  

 

Základním a jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena s DPH. 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s DPH, přičemž jako první 

nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v 

zadávací dokumentaci, na základě nabídkové ceny. 

 

 

11. Varianty nabídek 

 

Veřejný zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do 

uzavření smlouvy.  V případě neposkytnutí dotace, neúspěšnosti projektu, nebude smlouva s 

vybraným dodavatelem uzavřena. 
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Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených 

s jejich vypracováním a účastí v zadávacím řízení.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo veškeré informace uvedené v nabídce uchazeče prověřit. 

Zadavatel si vyhrazuje právo po uchazeči požadovat, aby ve stanovené lhůtě předložil další 

dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace nebo aby objasnil předložené 

informace či doklady.  

Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci 

programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a 

v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného 

zadávacího řízení či postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších 

dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 

Ze zadávacího řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené 

požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti. 

13. Specifikace pojmů 

 

 

 Pojem Specifikace, komentář, odkazy 

 

1. Blended learning 

Blended learning je kombinovaná forma získávání znalostí v jakémkoliv 

oboru, při které studující využívá možnost studovat samostatně podle 

svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického 

výukového programu či systému většinou v on-line či off-line prostředí a 

zároveň se účastní pravidelných osobních konzultací či výuky s lektorem 

či učitelem, a to buď prezenční formou nebo telefonicky, na Skypu atd. 

 

2. 
Individualizace 

výuky a studia 

 

Individualizace výuky a studia znamená zaměření a přizpůsobení formy, 

rychlosti a metod výuky a studia individuálním potřebám a možnostem 

jednotlivce, a to na základě zjištění a analýzy úrovně jeho dosavadních 

znalostí, studijních předpokladů, speciálních vzdělávacích potřeb a 

dalších okolností. Individuální přístup k žákovi nebo studentovi využívají 

a uplatňují především pedagogičtí pracovníci při prezenční výuce a 

výchovně vzdělávací práci (škola, kurzy, semináře). 

 

3. 

Řízená 

individualizace 

výuky a studia 

Řízená individualizace výuky a studia se využívá především 

v moderních elektronických výukových systémech a programech, 

např.: 

- prostřednictvím integrovaných vstupních testů, na základě kterých je 
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určena výchozí úroveň znalostí studujícího, kdy systém či program 

otevře odpovídající lekce a nastaví rozsah a úroveň studijní látky 

- výukový systém/program se na základě dosahovaných výsledků 

průběžně přizpůsobuje studujícímu, otvírá mu jednotlivé lekce a 

studijní bloky v přiměřeném rozsahu, a řídí tak jeho studium 

- systém poskytuje studujícímu i jeho lektorovi či tutorovi průběžně po 

celou dobu studia přehled o frekvenci, době a efektivitě studia, 

informuje jej o tom, co již zvládnul a co by měl více opakovat, co 

dělá dobře, a co nikoliv atd. 

 

4. SERRJ 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ramec-pro-jazyky 

SERRJ vzniknul z podnětu Rady Evropy a v úplnosti popisuje, co se musí 

uživatelé cizího jazyka naučit a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, 

aby dokázali v cizím jazyce efektivně komunikovat. SERRJ také definuje 

6 úrovní jazykových kompetencí (poslech s porozuměním, mluvení a 

ústní interakci, čtení s porozuměním a psaný projev), podle kterých je 

možné měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v 

průběhu celého života. 

 

5. CLIL 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Integrovaná 

výuka předmětu a cizího jazyka - je vyučovací metoda založená na 

výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže student si 

osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Vhodnými 

předměty jsou například geografie, dějepis, matematika, biologie či 

chemie.  

 

6. 

Přirozený způsob 

osvojování cizího 

jazyka 

Přirozený způsob osvojování cizího jazyka vychází z přirozené metody 

či jejích variant, jako jsou audio-orální (audio-lingvální) metoda či 

komunikativní metoda, jejíž základní princip je shrnut v dodržení 

posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, a to poslech – 

mluvení – čtení – psaní.  

V rámci této metody je jazyk vnímám jako prostředek komunikace a 

dovednost, kterou si člověk osvojuje intuitivně opakovaným ústním 

napodobováním slyšených vzorů v různém situačním, obsahovém a 

slovním kontextu, a to s důrazem na mluvený projev, dialog a 

schopnost reagovat na otázky. Častým opakováním a napodobováním 

slyšeného vzoru (prezentovaného kvalitní nahrávkou projevu hlavně 

rodilého mluvčího) ve vhodných komunikačních situacích dochází 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Didaktika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjepis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Blesn%C3%A1_v%C3%BDchova
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k intuitivnímu zautomatizování nejen správné výslovnosti a větné 

intonace, ale i gramatických struktur, slovní zásoby, idiomů a větných 

modelů, které je student následně schopen spontánně využívat v běžné 

komunikační praxi (schopnost a dovednost mluvit v cizím jazyce, tedy 

plynule se ústně vyjadřovat a komunikovat  

s ostatními. 

 

7. 

Specifické 

poruchy učení, 

speciální 

vzdělávací 

potřeby žáků 

Specifickými poruchami učení jsou myšleny dyslexie, dysgrafie a 

dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie. V současné době se jedná  

o skupinu obtíží, která zahrnuje nejvyšší procento žáků ZŠ a SŠ (až 10 %)  

v kategorii žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Současný stav 

odborného poznání ukazuje, že jediným účinným řešením obtíží 

souvisejících se specifickými poruchami učení je dlouhodobá a intenzivní 

práce s dětmi  

i dospívajícími, volba vhodných intervenčních a didaktických postupů 

a metod výuky, a její přiměřená úprava.  Přitom rozumové schopnosti 

těchto žáků jsou standardní, mnohdy až nadprůměrné. Při výuce cizích 

jazyků je důležité volit vhodné metody a formy práce a procvičování, 

při kterých je kladen důraz především na poslechové aktivity a 

rozvoj ústních komunikačních dovedností. 
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V Pardubicích dne 11.9. 2015 

 

 

 

           …………………………………………… 

      Ing. Jan Ptáček 

        ředitel školy  

 


