
                                                                                              
 

 

 

 

 

Věcné hodnocení - Dostupná a kvalitní předškolní výchova 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Velikost obce/města, ve kterém je zřizováno zařízení 
pro předškolní výchovu podle počtu obyvatel 
Velikost obce dle počtu obyvatel, ve kterém je 
zřizováno zařízení pro předškolní výchovu, tj. dle místa 
realizace v žádosti o podporu 
(Tento údaj je relevantní k 31. 12. roku, kterému 
předchází podání žádosti)  
 

10 bodů - obec, na jejímž území je zařízení pro předškolní výchovu zřizováno, má méně než 1 000 
obyvatel 
5 body - obec, na jejímž území je zařízení pro předškolní výchovu zřizováno, má 1 001 až 4 000 obyvatel 
0 bodů - obec, na jejímž území je zařízení pro předškolní výchovu zřizováno, má více než 4 000 obyvatel 

žádost o podporu 
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 hlavní finanční, personální, organizační a věcná rizika, jak v realizační fázi, tak i 
ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace  
5 bodů - Žadatel uvedl buď jen některá rizika, anebo jen v některé fázi projektu 
0 bodů - Žadatel neuvedl podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti a 
způsob jejich eliminace 
 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 
maximální možnou dobu 

5 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte 8 hodin denně 
3 body – zařízení umožní pobyt dítěte v rozsahu 6-8 hodin denně 
0 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte méně než 6 hodin denně 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 10 bodů - Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 
0 bodů - Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Kapacita podporovaného zařízení 
Jedná se o celkovou kapacitu zařízení, do které budou 
zahrnuté také výstupy projektu 

15 bodů – 25 a více dětí 
10 bodů – 15 až 24 a více dětí 
0 bodů – méně než 15 dětí 

studie proveditelnosti 

 

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


