SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)
Název kritéria
výzev, hodnocení a výběr projektů

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.
Potřebnost

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
mateřskou školu podle zákona č. 561/2004 Sb., 
ale je zaměřen na jiný typ předškolního 
vzdělávání.
ANO - Projekt je v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015 - 2020.

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.

Potřebnost

NE - Projekt není v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015-2020.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
zařízení péče o děti do 3 let.

Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního
vzdělávání na roky 2016-2018.

Potřebnost

ANO - Projekt je v souladu s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.
NE - Projekt není v souladu s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.

Referenční dokument

žádost o podporu
místní akční plán do roku
2023 nebo Strategický
rámec schválený Řídícím
výborem MAP
studie proveditelnosti
Rejstřík škol a školských
zařízení

 žádost o podporu
 Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR na
období 2015 - 2020
 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Akční plán inkluzivního
vzdělávání na roky 2016 2018
 studie proveditelnosti
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NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
zařízení péče o děti do 3 let.
Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení.

Potřebnost

ANO - Projekt vede k rozšíření stávající kapacity
zařízení, nebo se jedná o zařízení zcela nové.
NE - Projekt nevede k rozšíření stávající kapacity
zařízení a nejedná se o zcela nové zařízení.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území.

Potřebnost

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek
kapacit v území.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit v území.

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost
vzdělávacích zařízení.

Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro
žádnou skupinu uchazečů.

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).

Účelnost

ANO - Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně
kompenzačních pomůcek pro výuku.
NE - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně
kompenzačních pomůcek pro výuku.

Účelnost

ANO - Kritéria pro příjem do zařízení nejsou
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

 studie proveditelnosti

NE - Kritéria pro příjem do zařízení jsou
diskriminační pro určitou skupinu uchazečů.

Účelnost
Horizontální témata

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).

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující
děti do následujících zařízení:
- do zařízení samostatně zřízených pro žáky
se zdravotním postižením nebo do jejich
přípravných tříd,
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- 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 tříd, oddělení nebo studijních skupin
zřízených pro žáky se zdravotním
postižením v běžném zařízení.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

Proveditelnost
Účelnost

Hospodárnost

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
ANO - Výdaje v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NE - Výdaje v rozpočtu projektu neodpovídají
tržním cenám.
Účelnost

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům
projektu.
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají
cílům projektu.
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Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ
a ZŠ.

Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli
této strategie.

Potřebnost
Efektivnost

ANO - Projekt nezískal podporu z Národního
fondu pro podporu MŠ a ZŠ.
NE - Projekt byl podpořen z Národního fondu pro
podporu MŠ a ZŠ.
ANO – Projekt s vazbou na schválenou strategii
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám je v souladu s cíli této strategie.

Účelnost

NE - Projekt s vazbou na schválenou strategii,
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám není v souladu s cíli této strategie.

 seznam schválených
projektů z Národního fondu
pro podporu pro podporu
MŠ a ZŠ






studie proveditelnosti
schválená strategie
Koordinovaného přístupu
k sociáálně vyloučeným
lokalitám (KPSVL)
text výzvy

NERELEVANTNÍ - Projekt nemá vazbu na
schválenou strategii KPSVL.
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne
minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě.

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.
Efektivnost

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

 studie proveditelnosti
 MS2014+
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce
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Kritéria věcného hodnocení SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu
pro řízení výzev,
hodnocení a výběr
projektů

Hodnocení (bodovací kritéria)

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
3 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Referenční dokument

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

Proveditelnost

Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.

Proveditelnost

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
 studie proveditelnosti
0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po
maximální možnou dobu.

Efektivnost
Účelnost

15 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin
denně.
10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do  žádost o podporu
 studie proveditelnosti
8 hodin denně.
0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin
denně.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří
let.

Potřebnost

10 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.
0 bodů – Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Efektivnost

5 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
(zeleň, herní prvky).
0 bodů - Součástí projektu na nejsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní prvky).

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní prvky).

 studie proveditelnosti
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