
                                                                                              
 

 

Věcné hodnocení – Základní školy 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Projekt je zaměřen na klíčové kompetence IROP cizí 
jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a 
digitální technologie 

15 bodů - Projekt je zaměřen alespoň na dvě klíčové kompetence IROP 
10 bodů - Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci IROP 
0 bodů – Projekt není zaměřen na žádnou z klíčových kompetencí IROP 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Komplexnost projektu 
Posuzuje se, zda je v projektu komplexně řeší oblast 
kapacity, klíčových kompetencí i bezbariérovosti 

15 bodů - Žadatel řeší potřeby ve všech 4 oblastech: klíčových kompetencí, budování bezbariérovosti, 
zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, rozšíření kapacit kmenových učeben ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
10 bodů - Žadatel řeší potřeby v minimálně ve 3 jmenovaných oblastech: klíčových kompetencí, 
budování bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, rozšíření kapacit 
kmenových učeben ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
5 bodů - Žadatel řeší potřeby v minimálně 2 ze jmenovaných oblastí: klíčových kompetencí, budování 
bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, rozšíření kapacit kmenových 
učeben ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
0 bodů - Žadatel řeší potřeby pouze v jedné ze jmenovaných oblastí: klíčových kompetencí, budování 
bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu, rozšíření kapacit kmenových 
učeben ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

studie proveditelnosti 

Výstupy z projektu budou sloužit k mimoškolním 
zájmovým aktivitám dětí a mládeže nebo spolupráci s 
dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží 

10 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám a spolupráci 
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám a spolupráci 

studie proveditelnosti 

Stanovení rizik a jejich eliminace 
Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 
realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového 
dopadu a navrženým způsobem eliminace rizika 

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální organizační a věcná/ rizika jak v realizační 
fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace  
5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika /finanční, personální organizační a věcná/  pouze pro jednu fázi 
projektu – buď fázi realizační, nebo fázi udržitelnosti. 
0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti žádná rizika 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

 

Minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je 27 bodů. 


