
                    
 

 

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

 

 

 

18. 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 III.“ 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Platnost od 2.9.2020 

 

Kritéria věcného hodnocení 

 



                    

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 18. 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  
(posuzováno k datu podání žádosti o 

podporu) 
(Aspekt proveditelnosti) 

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.  
(posuzováno k datu podání žádosti o 

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

5 bodů  



                    
podporu) 

(Aspekt účelnosti a efektivnosti) Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže. 

0 bodů  

3. 

Úpravy venkovního prostranství 
(zeleň nebo mobiliář) 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti 

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

5 bodů  

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

0 bodů  

4. 

Využití výstupu i dalšími subjekty 
(posuzováno k datu podání žádosti o 

podporu) 
(Aspekt účelnosti a efektivnosti) 

Studie proveditelnosti 

Výstupy projektu budou využity v rámci spolupráce i jinými subjekty  
(školami, školskými zařízeními či dalšími organizacemi za účelem 
vzdělávání či zájmové činnosti), ať už v době vyučování či mimo 
vyučování.  

5 bodů  

Výstupy projektu nebudou využity v rámci spolupráce jinými subjekty  
(školami, školskými zařízeními či dalšími organizacemi za účelem 
vzdělávání či zájmové činnosti), ať už v době vyučování či mimo 
vyučování.  

0 bodů  

5. 
Investice do dalšího zázemí nikoli 

jen odborných učeben 
(posuzováno k datu podání žádosti o 

Studie proveditelnosti 

Součástí projektu jsou i investice do odborných kabinetů v klíčových 
kompetencích nebo nezbytného zázemí odborných učeben (např. 
šatny, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory) nikoli jen 
odborných učeben samotných. 

5 bodů  



                    
podporu) 

(Aspekt potřebnosti) 
Součástí projektu nejsou investice do odborných kabinetů v klíčových 
kompetencích nebo nezbytného zázemí odborných učeben (šatny, 
přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory). 

0 bodů  

6. 

Celkové způsobilé výdaje na 
jednoho žáka 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

(Aspekt efektivnosti a 
hospodárnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Celkové způsobilé výdaje na jednoho žáka vzhledem k plnění 
indikátoru 5 00 01 dosahují výše do 15 000 Kč včetně. 

10 bodů 

 

Celkové způsobilé výdaje na jednoho žáka vzhledem k plnění 
indikátoru 5 00 01 dosahují výše 15 001 - 25 000 Kč. 

5 bodů 

 

Celkové způsobilé výdaje na jednoho žáka vzhledem k plnění 
indikátoru 5 00 01 dosahují výše 25 001 Kč a více. 

0 bodů 

 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodů. Maximální počet bodů je 40. 
 

 

 


