
 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání III 

Kritéria formálních náležitostí 

Č. 

Název kritéria Hodnocení 
(ANO/NE/nerelevantní/nehodnoc
eno) 

Referenční dokument O/N1 

FN1. 

ŽÁDOST O PODPORU JE PODÁNA V PŘEDEPSANÉ FORMĚ ANO-žádost o podporu je podána 
v předepsané formě 
NE-žádost o podporu není podána 
v předepsané formě 

žádost o podporu, výzva MAS O 

FN2. 

ŽÁDOST O PODPORU JE PODEPSÁNA OPRÁVNĚNÝM 
ZÁSTUPCEM ŽADATELE 

ANO-žádost o podporu je 
podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem 
žadatele 
NE-žádost o podporu není 
podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem 
žadatele 

žádost o podporu 
plná moc/pověření 

O 

FN3. 

JSOU DOLOŽENY VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY A OBSAHOVĚ 
SPLŇUJÍ NÁLEŽITOSTI, POŽADOVANÉ V DOKUMENTACI 
K VÝZVĚ MAS 

ANO-k žádosti jsou doloženy 
všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS 
NE-k žádosti nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy nebo 
obsahově nesplňují náležitosti, 
požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS 

žádost o podporu 
povinné přílohy žádosti o podporu 
specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 
výzva MAS 

O 

 

 

 

 

 

 
1 O/N – Napravitelné (O)/Nenapravitelné (N) kritérium 



 

Č. Název kritéria Hodnocení 
(ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno
) 

Referenční dokument O/N 

P1 PROJEKT JE SVÝM ZAMĚŘENÍM V SOULADU S CÍLI A 
PODPOROVANÝMI AKTIVITAMI VÝZVY MAS 

ANO-projekt je v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy 
MAS 
NE-projekt není v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy 
MAS 

výzva MAS 
žádost o podporu 

O 

P2 PROJEKT JE V SOULADU S PODMÍNKAMI VÝZVY MAS ANO-projekt je v souladu 
s podmínkami výzvy MAS 
NE-projekt není v souladu 
s podmínkami výzvy MAS 

výzva MAS 
žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

O 

P3 ŽADATEL SPLŇUJE DEFINICI OPRÁVNĚNÉHO PŘÍJEMCE PRO 
SPECIFICKÝ CÍL 2.4. A VÝZVU MAS 

ANO-Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro specifický 
cíl 2.4 a výzvu MAS 
NE-žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro specifický 
cíl 2.4 a výzvu MAS 

výzva MAS 
žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

N 

P4 PROJEKT RESPEKTUJE STANOVENÉ HRANICE CELKOVÝCH 
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ UVEDENÝCH VE VÝZVĚ MAS 

ANO-projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů 
NE-projekt nerespektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů 

výzva MAS 
žádost o podporu 

O 

P5 POTŘEBNOST REALIZACE PROJEKTU V ÚZEMÍ MAS JE 
ODŮVODNĚNA 

ANO-potřebnost realizace projektu 
v úemí MAS je odůvodněna 
NE-potřebnost realizace projektu 
v území MAS není odůvodněna 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

O 



 

P6 PROJEKT RESPEKTUJE LIMITY ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ, POKUD 
JSOU STANOVENY 

ANO-projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 
NE-projekt nerespektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

studie proveditelnosti 
žádost o podporu 
specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 

O 

P7 PROJEKT NEMÁ NEGATIVNÍ VLIV NA ŽÁDNOU Z 
HORIZONTÁLNÍCH PRIORIT IROP (UDRŽITELNÝ ROZVOJ, ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI A ZÁKAZ DISKRIMINACE, ROVNOST ŽEN A MUŽŮ) 

ANO-projekt nemá negativní vliv na 
žádnou z horizontálních priorit IROP 
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti 
a zákaz diskriminace, rovnost žen a 
mužů) 
NE – projekt má negativní vliv na 
horizontální priority IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů) 

studie proveditelnosti 
žádost o podporu 
 

O 

P8 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŽADATELE JE TRESTNĚ BEZÚHONNÝ ANO – statutární zástupce je trestně 
bezúhonný 
NE – statutární zástupce není 
trestně bezúhonný 

žádost o podporu N 

P9 PROJEKT JE V SOULADU SE SCHVÁLENOU SCLLD MAS VYHLÍDKY 
NA OBDOBÍ 2014-2020 

ANO-projekt je v souladu se 
schválenou SCLLD MAS Vyhlídky na 
období 2014-2020 
NE-projekt není v souladu se 
schválenou SCLLD MAS vyhlídky na 
období 2014-2020 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
SCLLD MAS Vyhlídky 

N 

P10 VÝSLEDKY PROJEKTU JSOU UDRŽITELNÉ ANO – výsledky projektu jsou 
udržitelné 
NE – výsledky projektu nejsou 
udržitelné 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

O 

Č. Název kritéria Hodnocení 
(ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno
) 

Referenční dokument O/N 



 

S1 PROJEKT JE V SOULADU S DLOUHODOBÝM ZÁMĚREM 
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR NA 
OBDOBÍ 2015-2020 

ANO – projekt je v souladu 
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 
období 2015–2020 
NE – projekt není v souladu 
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 
období 2015 – 2020 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 
období 2015 - 2020 

O 

S2 PROJEKT JE V SOULADU A AKČNÍM PLÁNEM VZDĚLÁVÁNÍ NA 
ROKY 2016-2018 

ANO – projekt je v souladu s Akčním 
plánem inkluzivního vzdělávání na 
období 2016-2018 
NE-projekt není v souladu s Akčním 
plánem inkluzivního vzdělávání na 
období 2016-2018 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
Akční plán inkluzivního vzdělávání na 
období 2016-2018. 

N 

S3 PROJEKT NEPODPORUJE OPATŘENÍ, KTERÁ VEDOU K 
DISKRIMINACI A SEGREGACI MARGINALIZOVANÝCH SKUPIN, 
JAKO JSOU ROMSKÉ DĚTI A ŽÁCI A DALŠÍ DĚTI A ŽÁCI S 
POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ (DĚTI A ŽÁCI SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM A 
SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM). 

ANO-projekt nepodporuje žádná 
opatření, která vedou k diskriminaci 
a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako jsou romské děti a žáci a 
další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se 
zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). Nejsou finančně 
podporovány aktivity zařazující děti 
do následujících zařízení: - do 
zařízení samostatně zřízených pro 
žáky se zdravotním postižením nebo 
do jejich přípravných tříd, - do 
zařízení vzdělávajících podle ŠVP 
upraveného podle potřeb 
podpůrných opatření pro více než 40 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

O 



 

% dětí, - do tříd, oddělení nebo 
studijních skupin zřízených pro žáky 
se zdravotním postižením v běžném 
zařízení 
NE-projekt podporuje opatření, 
která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin, 
jako jsou romské děti a žáci a další 
děti a žáci s potřebou podpůrných 
opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). Jsou finančně 
podporovány aktivity zařazující děti 
do následujících zařízení: - do 
zařízení samostatně zřízených pro 
žáky se zdravotním postižením nebo 
do jejich přípravných tříd, - do 
zařízení vzdělávajících podle ŠVP 
upraveného podle potřeb 
podpůrných opatření pro více než 40 
% dětí, - do tříd, oddělení nebo 
studijních skupin zřízených pro žáky 
se zdravotním postižením v běžném 
zařízení 
 

S4 PROJEKT PROKAZATELNĚ ŘEŠÍ NEDOSTATEK KAPACIT V ÚZEMÍ ANO – projekt prokazatelně řeší 
nedostatek kapacit v území 
NE – projekt neřeší nedostatek 
kapacit v území 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
Rejstřík škol a školských zařízení, 
resp. Evidence dětských skupin 

N 



 

S5 ŽADATEL MÁ ZAJIŠTĚNOU ADMINISTRATIVNÍ, FINANČNÍ A 
PROVOZNÍ KAPACITU K REALIZACI A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

ANO – Žadatel popsal zajištění 
realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o 
podporu 
NE – žadatel nepopsal zajištění 
realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o 
podporu 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

O 

S6 PROJEKT NEZÍSKAL PODPORU Z NÁRODNÍHO FONDU PRO 
PODPORU MŠ A ZŠ 

ANO – projekt nezískal podporu 
z Národního fondu pro podporu MŠ 
a ZŠ na stejné výdaje 
NE – projekt byl podpořen z 
Národního fondu pro podporu MŠ a 
ZŠ na stejné výdaje 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Národní fond pro 
podporu MŠ a ZŠ (Fond rozvoje 
kapacit základních a mateřských 
škol) 
 

N 

S7 PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA MATEŘSKOU ŠKOLU ZŘÍZENOU PODLE 
ZÁKONA Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON, JE V SOULADU 
S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) 

ANO – projekt mateřské školy je 
v souladu s místním akčním plánem 
vzdělávání 
NE – projekt mateřské školy není 
v souladu s místním akčním plánem 
vzdělávání 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, příslušný Místní 
akční plán (MAP), resp. Strategický 
rámec MAP 
 

N 

 


