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Příloha č. 1

ke „Smlouvě na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů 
na praktická cvičení a exkurze“

Úplný a konečný rozpis požadovaných služeb

1. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ze ZŠ Třemošnice a ZŠ Prachovice do 
Pardubic (Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449) a zpět.
První přeprava se uskuteční v pondělí 30.9. 2013.
Počátek a konec výjezdu bude u ZŠ Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice , okres 
Chrudim, a další zastávka bude v Prachovnicích u ZŠ při cestě tam i zpět. Na této zastávce
budou postupně přistupovat a vystupovat přepravované osoby. 

Počátek cesty:  Třemošnice (ZŠ) 11:00 hod.
Cíl cesty: Pardubice (Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449) 12:00
Čekací doba: 12:00 - 16:00
Zpáteční cesta: odjezd 16:00
Cíle cesty: Třemošnice (ZŠ)

Termíny: Celkem bude v době trvání projektu zajištěna 16x uvedená přeprava osob.
Termíny pro školní rok 2013/14: 30.9., 4.11., 2.12., 13.1., 17.2., 17.3., 14.4., 26.5.. Termíny 
pro školní rok 2014/2015 budou upřesněny. Změna termíny vyhrazena!

2. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Třemošnice na jednodenní exkurze

a) 2x Třemošnice (ZŠ) - Liberec (IQ park) a zpět; čekací doba 6 hodin
b) 2x Třemošnice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14: 
29.4. 2014 a duben/květen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.

3. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Prachovice na jednodenní exkurze

a) 2x Prachovice (ZŠ) - Liberec (IQ park) a zpět; čekací doba 6 hodin
b) 2x Prachovice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14: 
29.4. 2014 (Praha) a 6.5. 2014 (Liberec). Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.



Stránka 2 z 3

4. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Josefa Ressla Pardubice, J. Ressla 2258 na 
jednodenní exkurze

a) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6 
hodin

b) 2x Pardubice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14: 
22.4. 2014 (Dlouhé Stráně) a 12.5. 2014 (Praha). Termíny pro školní rok 2014/15 budou 
upřesněny.

5. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Pardubice - Polabany 2, Prodloužená 283 
na jednodenní exkurze

a) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6 
hodin

b) 2x Pardubice (ZŠ) - Liberec (IQ park) a zpět; čekací doba 6 hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14: 
květen/červen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.

6. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 na 
jednodenní exkurze

a) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6 
hodin

b) 2x Pardubice (ZŠ) - Hradec Králové (vodní elektrárna Hučák) a zpět; čekací doba 3 
hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14: 
8.10. 2013 (Hradec Králové) a květen/červen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou 
upřesněny.

7. Doprava žáků a pedagogického doprovodu Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 na 
jednodenní exkurze

a) 2x Pardubice (Gymnázium) - Liberec (Botanická zahrada) a zpět; čekací doba 6 
hodin

b) 2x Pardubice (Gymnázium) - Dukovany (Jaderná elektrárna) - Malešice (PVE 
Malešice - Mohelno) a zpět; čekací doba 6 hodin
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c) 2x  Pardubice (Gymnázium) - Poděbrady (sklárna) - Nymburk (pivovar) a zpět; 
čekací doba 6 hodin

d) 2x Pardubice (Gymnázium) - Paskov (Biocel Paskov a.s.) a zpět; čekací doba 5 
hodin

e) Pardubice (Gymnázium) - Prachovice (Holcim a.s.) - Třemošnice (Berlova vápenka) 
a zpět; čekací doba 5 hodin

f) 2x Pardubice (Gymnázium) - Hradec Králové (VAK Hradec Králové - čistírna 
odpadních vod) a zpět; čekací doba 3 hodin 

Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14 i 
pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.

8. Doprava žáků a pedagogického doprovodu Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 na ZŠ 
Třemošnice a ZŠ Prachovice na projektové odpoledne - robotika

a) Pardubice (Gymnázium) - Prachovice (ZŠ) a zpět; čekací doba 5 hodin
b) Pardubice (Gymnázium) - Třemošnice (ZŠ) a zpět; čekací doba 5 hodin 

Uvedená doprava v bodě 8 se uskuteční v termínu únor 2015. V bodě 8 se jedná o dopravu 
12 osob (lze přizpůsobit velikost autobusu této kapacitě)! 

V Pardubicích 29. srpna 2013

         ___________________________
       Mgr. Marek Výborný                   

ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449




