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Příloha č. 2 Rámcové smlouvy 

 

Specifikace předmětu plnění Smlouvy 

 

Výuka musí obsahovat min. následující složky: 

- četbu a písemný projev v oblasti obchodní, odborné i obecné AJ, NJ, FJ – četba 
s důrazem na lepší porozumění textu, procvičování písemného projevu se 
zaměřením na problematiku fondů EU, obor doprava, 

- profesní komunikační dovednosti – nácvik konverzace a poslechu, seznámení se 
s frázemi používanými při jednáních a vyjednávání, 

- gramatiku – zaměření na oblasti, které jsou problematické pro české účastníky AJ, 
NJ, FJ, 

- slovní zásobu – systematické procvičování příslušné odborné slovní zásoby,  

- další činnosti podle potřeby a konkrétního zadání objednatele. 

 

V rámci provádění výuky se poskytovatel zavazuje zajistit: 

- vstupní jazykové testování zaměstnanců objednatele, 

- organizační zajištění jazykového vzdělávání, 

- zpracování studijních plánů, 

- zabezpečení výukových materiálů, 

- zabezpečení doplňkových materiálů, 

- realizace výuky ve stanoveném rozsahu, 

- průběžné testování účastníků jazykového vzdělávání, 

- závěrečné testování účastníků jazykového vzdělávání, 

- průběžné hodnocení a zprávy předkládané objednateli, 

- závěrečné osvědčení o absolvování výuky. 

 

Výuka bude probíhat v rámci pracovní doby zaměstnanců (9:00-15:00) v lokalitě Praha na 
adrese sídla objednatele ve skupinách a rovněž individuálně (pro vybrané zaměstnance 
systémem jeden lektor / jeden zaměstnanec) dle jednotlivých úrovní jazykových znalostí (A, 
B, C). Rozřazení dle úrovní provede poskytovatel v součinnosti se SFDI na základě 
rozřazovacího testu zaměstnanců (dále též „účastníků“). Rozřazení do skupin podle úrovní 
bude mít pouze doporučující charakter, vlastní volba úrovně bude ponechána na rozhodnutí 
konkrétního zaměstnance. Následně bude zvolen počet otevřených studijních skupin stejné 
úrovně a to dle počtu účastníků v jednotlivých úrovních a dle kritérií na počet osob pro 
jednotlivé úrovně viz níže. V případě otevření dvou studijních skupin o stejné úrovni, se 
v nich upraví počet účastníků rovnoměrně. Výuka ve studijních skupinách může probíhat 
paralelně i následně po sobě, ale v rámci jedné studijní skupiny vždy ve stanovené dny 
v týdnu, podmínky budou dohodnuty na úvodní (první) vyučovací hodině. 
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Pro úroveň A bude zajištěna výuka začátečníkům a mírně pokročilým účastníkům a bude 
zajištěna česky plynně hovořícími lektory. Maximální počet osob na vyučovací hodině pro 
tuto úroveň bude 10 účastníků.  

 

Pro úroveň B bude zajištěna výuka středně pokročilým a pokročilým účastníkům a bude 
zajištěna česky hovořícími lektory a rodilými mluvčími tak, že z celkově stanoveného 
týdenního rozsahu výuky pro skupinu bude polovinu tohoto rozsahu zajišťovat česky hovořící 
lektor a druhou polovinu rodilý mluvčí. V rámci individuální výuky je možné stanovit pouze 
jediného lektor. Maximální počet osob na vyučovací hodině pro tuto úroveň bude 10 
účastníků. Lektoři se mohou střídat tak, že absolvují vždy dvě lekce v jednom týdnu 
a následně budou vyučovat opět za 14 dnů, tedy bude se po týdnu střídat česky hovořící 
lektor a rodilý mluvčí. 

 

Pro úroveň C bude zajištěna výuka velmi pokročilých účastníků a bude zajištěna převážně 
rodilými mluvčími, ale i česky hovořícími lektory. Maximální počet osob na vyučovací hodině 
pro tuto úroveň bude 10 účastníků. 

 

Skupinová výuka bude probíhat v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně (tj. 2x60 min.) a to 
po celý rok (12 měsíců), kde jeden rok výuky má 2 semestry. U individuálních kurzů 
rovněž v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně (tj. 2x60 min.), kde dále u individuálních 
kurzů s kombinací jazyků (např. AJ/NJ) se tato doba rozdělí mezi oba jazyky stejným dílem 
a v případě, že v jednom jazyku bude účastník zařazen do úrovně B, budou se česky 
hovořící lektor a lektor rodilý mluvčí pro každý týden na konkrétní vyučovací hodinu 
pravidelně střídat. 

 

Objednatel předpokládá na počátku plnění předmětu této Smlouvy: 

otevření 4 studijních skupin pro skupinovou výuku cca 33 osob (AJ): 

- 2 x A – celkem 20 osob,  

- 1 x B – celkem 10 osob 

- 1 x C – celkem 10 osob 

 

a individuální výuku dle následujícího rozložení (AJ/NJ/FJ): 

- 2 osoby x AJ individuální kurzy s výukou v rozsahu 2x60 min. týdně, s rodilým nebo 
českým mluvčím (dle rozřazení), 

- 2 osoby x AJ individuální kurz s výukou v rozsahu 1x60 min. týdně, s rodilým nebo 
českým mluvčím (dle rozřazení), 

- 2 osoby x NJ individuální kurz s výukou v rozsahu 1x60 min. týdně, s rodilým nebo 
českým mluvčím (dle rozřazení), 

- 1 osoba x FJ individuální kurz s výukou v rozsahu 2x60 min. týdně, s rodilým nebo 
českým mluvčím (dle rozřazení). 

 

Uvedené rozložení se však může v souladu s touto Smlouvou změnit. 


