
 

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 
 

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích programů odborné angličtiny včetně 
metodické podpory škol ve výuce 

Druh zakázky: služby 

 

Název zadavatele: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín 

IČ zadavatele: 62330403 

DIČ zadavatele: CZ62330403 

Oprávněná osoba zadavatele: PaedDr. Petr Habrnál – ředitel organizace 

URL zadavatele: www.kvic.cz 
 

Zadavatel obdržel žádost o dodatečnou informaci. Tímto poskytuje odpověď na tento dotaz (dodatečnou 
informaci) všem známým uchazečům. 

Dotaz č. 1 
Pro možnost adekvátního nacenění nabídky bychom se chtěli ujistit, jestli chápeme správně, že předmětem 
plnění této veřejné zakázky je realizace celkem 10 kurzů angličtiny (Modul B), maximálně 700 h metodické 
podpory odborného garanta při realizaci všech modulů projektu a dodávka max. 240 ks učebnic s online 
podporou.  
V příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění je totiž popsáno celkem 5 modulů projektu, přičemž 
konverzační kurzy, workshopy či výjezdní pracovní setkání odborných garantů z jednotlivých škol nejsou 
nikde blíže specifikovány a nejsou zmíněny ani ve Smlouvě. Usuzujeme tedy správně, že tyto části projektu 
jsou v kompetenci zadavatele samotného a dodavatel se na nich bude podílet pouze přítomností odborného 
garanta?  
V závislosti na této situaci žádáme o úpravu a reformulaci Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu 
plnění), kterou považujeme za matoucí. Mělo by z ní být jasně zřetelné, které části projektu jsou součástí 
této veřejné zakázky a které části vybraný dodavatel realizovat nebude. 

Odpověď 
Ano chápete to správně. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dle článku III, Přílohy č. 1 Výzvy – Návrhu 
smlouvy (dále jen „Návrh smlouvy“): 

a) komplexní zajištění a realizace pěti akreditovaných vzdělávacích programů odborné angličtiny pro 
učitele (z toho tři pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a dva pro obory Gastronomie, 
hotelnictví a turismus) v celkem 10 realizovaných kurzech (1 kurz = 1 opakování vzdělávacího 
programu), 

b) poskytnutí metodické podpory výuky odborné angličtiny v sedmi do projektu zapojených školách 
prostřednictvím činnosti garanta metodické podpory, 

c) dodávka učebních materiálů pro žáky zapojených škol (učebnice s online podporou) pro výuku 
odborné angličtiny pro obory vzdělávání dle bodu 1. a) tohoto odstavce. 

Protože se jedná o komplexní modulární systém vzdělávání, jehož cílem je rozvoj odborné angličtiny na SŠ, 
jsou v zadávací dokumentaci blíže popsány všechny jeho moduly (podaktivity projektu) tak, aby byla zřejmá 
návaznost předmětu plnění této veřejné zakázky na ostatní související podaktivity projektu. 

Předmět plnění je přesně popsán v článku III. a Příloze č. 1 Návrhu smlouvy – Specifikace předmětu plnění 
a zadavatel proto nevidí důvod k jeho doplnění či změně. 
  



Dotaz č. 2 
Předmětem plnění je i dodávka maximálně 240 ks učebnic s online podporou. Chtěli bychom se zeptat, jestli 
zadavatel počítá při tvorbě online podpory využívající odborné texty, poslechy, audionahrávky, slovíčka 
a fráze s audionahrávkami, odborná výuková videa z výrobní praxe či online cvičení a testy s vytvářením 
celého jmenovaného obsahu přímo na míru nebo s využitím již vytvořených (např. volně dostupných) 
obsahů? Podobnou otázku máme také ohledně „online prostředí“, ve kterém mají být tyto obsahy nahrány 
– má zadavatel potřebné prostředí k dispozici nebo bude vytvářeno zcela nové pouze pro potřeby tohoto 
projektu? 

Odpověď 

V Návrhu smlouvy (resp. v jeho příloze) zadavatel specifikoval obsah a formu učebních materiálů s online 
podporou pro 40 h výuku žáků zapojených škol v každém z 5 témat. Zda při tvorbě těchto výukových 
materiálů uchazeč vytvoří vlastní obsah na míru nebo využije obsah již vytvořený nebo volně dostupný (při 
dodržení všech autorských práv) zadavatel nestanovuje. 

Prostředí, kde bude vložena online podpora se v rámci veřejné zakázky netvoří. Předpokládá se, že je již 
vytvořeno pro tuto formu výuky uchazečem a bude poskytnuto po celou dobu realizace zakázky. 
 
V Novém Jičíně 10. srpna 2021 

 

 

PaedDr. Petr Habrnál 
ředitel organizace 
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