
  

  

Věcné hodnocení – Základní školy V 

Název výzvy MAS: 28. výzva MAS Vyhlídky,z.s.-IROP-Základní školy V 

Číslo výzvy MAS: č. 28 

Název výzvy ŘO: 68. výzva IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Číslo výzvy ŘO: 68 

Název projektu: 

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument Přidělené hodnocení Odůvodnění 

PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE IROP CIZÍ 
JAZYKY, TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ 
OBORY, PŘÍRODNÍ VĚDY A 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
 
Aspekt: efektivnost 

 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, zajištění 
vnitřní konektivity a připojení k 
internetu i bezbariérovosti 
 
Aspekt: potřebnost 

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 
12 bodů-Žadatel řeší potřeby ve 
3 jmenovaných oblastech: 
klíčových kompetencí, budování 
bezbariérovosti, zajištění vnitřní 

Studie proveditelnosti   



  

konektivity a připojení k 
internetu, rozšíření kapacit 
kmenových učeben ve správním 
obvodu obce s rozšířenou 
působností 
10 bodů-Žadatel řeší potřeby ve 
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 

VÝSTUPY Z PROJEKTU BUDOU 
SLOUŽIT K MIMOŠKOLNÍM 
ZÁJMOVÝM AKTIVITÁM DĚTÍ A 
MLÁDEŽE NEBO SPOLUPRÁCI S 
DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI 
SPOLUPRACUJÍCÍMI S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ 
 
Aspekt: účelnost 

10 bodů – Výstupy z projektu 
budou sloužit k mimoškolním 
zájmovým aktivitám nebo 

spolupráci 
0 bodů – Výstupy z projektu 
nebudou sloužit dalším 
mimoškolním zájmovým 
aktivitám nebo spolupráci 

Studie proveditelnosti   

V PROJEKTU JSOU UVEDENA 
RIZIKA V REALIZAČNÍ FÁZI I VE 
FÁZI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOBY 
JEJICH ELIMINACE 

10 bodů-Žadatel uvedl technická, 
finanční, právní a provozní rizika 
jak v realizační fázi, tak i ve fázi 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

  



  

Žadatel předkládá přehled 
možných rizik projektu v 
realizační fázi a době 
udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti a navrženým 
způsobem eliminace rizika 
 
Aspekt: hospodárnost 

udržitelnosti a způsob jejich 
eliminace 
0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi 
realizační a/nebo fázi 
udržitelnosti žádná rizika a/nebo 
neuvedl způsob jejich eliminace  

Platnost od 16.12.2020  

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

Počet bodů: 

Výsledek hodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Jméno a příjmení člena Hodnotitelské komise: Podpis člena  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


