
 

 

 

Příloha č. 7 

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky 

Název veřejné zakázky:  Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 

pedagogů v německém jazyce formou metody blended learning 

Název uchazeče (vyplní uchazeč): 

 

Název a verze výukového systému (vyplní uchazeč): 

 

Vysvětlivky a podmínky 

Dodávka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky. Uchazeč (potenciální dodavatel) musí 

umožnit zadavateli (členům hodnotící komise) přístup do reálného výukového systému do doby 

vyhodnocení veřejné zakázky, tj. poskytne 3 – 5 přístupů, které zašle společně s nabídkou. 

Ve sloupci "Požadavky, které musí být splněny" jsou ve zkratce uvedeny jednotlivě celky, jichž 

se dále definovaný požadavek zejména týká.  

Ve sloupci „Popis a charakteristika hodnoty nabízené uchazečem“ uchazeč uvede popis nebo 

odkaz na řešení, parametr nebo hodnotu, název funkce, název příslušenství (vybavení), či název 

software, kterým je splnění daného požadavku zajištěno. Z popisu musí být zřejmé, že hodnocené 

řešení je nedílnou součástí dodávky. 

Uchazeč nemusí předkládat reference. 
 

Číslo 
Požadavky (parametry), které musí 

být splněny 

Popis a charakteristika hodnoty 

nabízené uchazečem 

(Vyplní uchazeč) 

1 

Řízená a individualizovaná kombinovaná 

výuka (blended learning), kdy jde o 

kombinaci 

– výuky pod vedením lektora  

(cca 1 x za 14 dnů) a 

– řízeného individualizovaného 

studia s pomocí ICT 

  

2 
Výukový systém umožňuje on-line i off-

line studium 

 

3 

Proškolení lektorů / pedagogů v oblasti 

metodiky práce s výukovým systémem, 

poskytování zpětné vazby atd. 

(Uchazeč uvede formu a časový rozsah 

proškolení) 

 

4 
Podpora lektorů po celou dobu trvání 

projektu 

 

5 

Různé úrovně nabízených kurzů – od 

začátečníků minimálně až po úroveň C1 dle 

Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky (specifikovat obsahovou 

návaznost témat dle zvyšující se úrovně 

jazykových dovedností a znalostí 

 



 

studujících). 

6 

Elektronické vstupní a výstupní testy, 

průběžné testy v lekcích včetně on-line 

vyhodnocení výsledků 

 

7 
Systém rozpoznávání řeči pro individuální 

zpětnou vazbu 

 

8 
On-line individuální formativní zpětná 

vazba studentovi a škole (průběžně). 

 

9 
On-line sledování průběžných výsledků  – 

souhrn za jakékoliv období 

 

10 

On-line administrace – přehledy o nových, 

vyřazených, přerušených studentech za 

různá časová období 

 

11 
Výukový systém obsahuje kurzy 

podporující CLIL 

 

12 

Výukový systém bude provozován 

v prostředí Microsoft Windows Vista a 

vyšším 

 

 

Uchazeč/dodavatel prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům 

zadavatele/kupujícího. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění 

požadavků kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství 

nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto 

práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné 

dodávky, práce či služby nebudou mít charakter více dodávek či více prací). 

 

Podpis uchazeče/dodavatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 


