
                    
 

 

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

 

 

 

1. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

s názvem 

„MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a 

kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání 

– Základní školy“ 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Platnost od 7. 9. 2018 

 

Kritéria věcného hodnocení 

 



                    

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 1. výzvě IROP -  MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení 
dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - aktivita Infrastruktura 

základních škol 

SC 2.4 - aktivita Infrastruktura základních škol 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 
Klíčové kompetence  

 
(Aspekt efektivnosti a účelnosti) 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti 

Projekt je zaměřen na dvě a více z těchto klíčových 
kompetencí: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů, 
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

10 bodů 

Projekt je zaměřen jen na jednu z těchto klíčových 
kompetencí: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů, 
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

5 bodů 

Projekt není zaměřen na klíčové kompetence. 0 bodů 

2. 

Využití pro mimoškolní zájmové aktivity 
dětí a mládeže.  

 
(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním 
zájmovým aktivitám dětí a mládeže. 

5 bodů 

Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším 
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. 

0 bodů 



                    

3. 
Úpravy venkovního prostranství (zeleň) 

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti, Projektová 
dokumentace 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň). Hodnotitel v 
komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení 
zeleně je v projektu realizována. 

5 bodů 

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň). 

0 bodů 

4. 

Zajištění vnitřní konektivity školy a 
připojení k internetu.  

 
(Aspekt účelnosti a efektivnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol 
a připojení k internetu. 

 5 body 

Projekt obdrží 0 bodů, pokud nebude řešit 
konektivitu vůbec, případně je konektivita 
kompletně řešena výhradně v rámci nezpůsobilých 
výdajů. 

0 bodů 

5. 

Neúplnost základní školy 
 

(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Projekt je realizován na neúplné základní škole. 5 bodů 

Projekt není realizován na neúplné základní škole. 0 bodů 

6. 

Administrativní připravenost 
projektu 

(ke dni podání žádosti o podporu) 
 

(Aspekt hospodárnosti a proveditelnosti) 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Uzavřená smlouva na plnění 
zakázky 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen 
výběr dodavatele (zadávací/výběrové řízení) a 
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, v rozpočtu 
projektu je počítáno s vysoutěženými cenami. 

10 bodů 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu 
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, které však 
ještě ke dni podání žádosti nebylo ukončeno, a tudíž 
nebyla uzavřena smlouva na plnění zakázky. 

5 bodů 

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu 
vyhlášeno zadávací/výběrové řízení na dodavatele. 

0 bodů 



                    

7. 

Velikost obce 
 

(Aspekt potřebnosti) 
 

(Pro určení velikosti obce je považován za 
závazný  ČSÚ: Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 

2018 - odkaz na dokument: 
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-

obcich-see2a5tx8j) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Škola se nachází v obci s počtem do 1 500 obyvatel. 10 bodů 

Škola se nachází v obci s počtem 1 501 - 3 000 
obyvatel. 

5 bodů 

Škola se nachází v obci s počtem 3 001 a více 
obyvatel. 

0 bodů 

     

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodu. Maximální počet bodů je 50.  

 

 

 


