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Kritéria pro věcné hodnocení



 

Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo Název kritéria Popis 
Tip 

kritéria 
Charakteristika Body 

Zdroj 
informací 

1. 
Harmonogram  

realizace 

 
Hodnocení vypracování 

harmonogramu 
projektu, který obsahuje začátek 
realizace, konec realizace a popis 

hlavních a vedlejších aktivit projektu 
 

Žádost o podporu se posuzuje k datu 
podání žádosti o podporu 

 
(Aspekt proveditelnosti projektu) 

 

hodnotící 

Harmonogram projektu odpovídá 
termínu dokončení realizace 

projektu   
10 

Studie 
proveditelnosti 

 
Harmonogram projektu 

neodpovídá termínu dokončení 
realizace projektu 

0 

2. Velikost obce 

Hodnocení, zda projekt bude 
realizován v obci s počtem obyvatel: 
do 1 000 ; (ke dni 31. 12. 2020, ČSÚ) 

 
(Aspekt potřebnosti) 

hodnotící 

Projekt je realizován v obci s 
počtem obyvatel do 1 000 včetně 

10 
Žádost o 

podporu, Studie 
Proveditelnosti,  

 
Projekt je realizován v obci s 
počtem obyvatel nad 1 001 

0 



 

3. 
Vazba na 
klíčové 

kompetence 

 
Hodnocení, zda součástí projektu je 

rekonstrukce nebo vybudování 
odborných učeben s vazbou alespoň 

na jednu z klíčových kompetencí: 
komunikace v cizích jazycích, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory, 
práce s digitálními technologiemi. 

 
Žádost o podporu se posuzuje k datu 

podání žádosti o podporu 
 

(Aspekt soulad s horizontálními 
principy) 

 

hodnotící 

Projekt řeší 2 -3 klíčové 
kompetence 

10 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt řeší 1 klíčovou 
kompetenci 

5 

Projekt nebude zaměřen na 
žádnou klíčovou kompetenci 

0 

4. 
Mimoškolní 

aktivity 

 
Hodnocení, zda budou výstupy 

projektu využívány také k 
mimoškolním aktivitám 

 
Žádost o podporu se posuzuje k datu 

podání žádosti o podporu 
 

(Aspekt účelnosti, potřebnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti projektu) 

 

hodnotící 

Výstupy z projektu budou sloužit i 
mimoškolním aktivitám 

10 

Studie 
proveditelnosti 

Výstupy z projektu nebudou 
sloužit i mimoškolním aktivitám 

0 



 

 

 

Aktivita Infrastruktura základních škol– maximální počet bodů: 50. Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 25 
bodů. 
 
 
 

5. 
Využití 

stávajících 
objektů 

 
Hodnocení, zda projekt řeší investici a 
úpravu již stávající budovy nebo novou 

výstavbu. (Přístavba, která stavbu 
půdorysně rozšiřuje, bude posuzována 

jako nová výstavba) 
 

Žádost o podporu se posuzuje k datu 
podání žádosti o podporu 

 
(Aspekt hospodárnosti a efektivnosti) 

 

hodnotící 

Projektem dojde k investici a 
úpravě již stávající budovy, 

nedojde k výstavbě nové budovy 
ZŠ 

10 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt je zaměřen na výstavbu 
nové budovy. 

0 


