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6. výzva „MAS Telčsko-IROP-Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II“ 

Investice do infrastruktury pro základní vzdělávání  

 

Kontrolní list věcného hodnocení 
platnost od 21. 2. 2020 

 

Registrační číslo žádosti o 

podporu 

 

Název žádosti o podporu  

Žadatel  

Číslo výzvy ŘO IROP Výzva ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované 

projekty CLLD“ 

Číslo a název výzvy MAS  6. výzva-„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II“ 
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Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria Počet získaných bodů 

1 

Míra zaměření projektu 

na klíčové kompetence 

v oblastech:  

komunikace v cizích 

jazycích, technických a 

řemeslných oborech, 

přírodních vědách, práci 

s digitálními 

technologiemi 

(Aspekt účelnosti) 

 

0 bodů – Projekt je zaměřen pouze na rozvoj jedné z vyjmenovaných 

klíčových kompetencí 

 

10 bodů – Projekt je zaměřen na rozvoj více než jedné 

z vyjmenovaných klíčových kompetencí 

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Odůvodnění:  
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2 

Rozšíření 

bezbariérovosti/fyzické 

dostupnosti 

vzdělávacích zařízení, 

pořízení kompenzačních 

pomůcek pro zajištění 

rovného přístupu ke 

vzdělávání v rámci 

projektu 

(Aspekt potřebnosti) 

0 bodů – Ve studii proveditelnosti není popsáno žádné 

z vyjmenovaných opatření 

 

5 bodů – Ve studii proveditelnosti je popsáno alespoň 1 opatření 

 

10 bodů – Ve studii proveditelnosti je popsáno více než 1 opatření 

 

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Odůvodnění:  
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3 

Procento podpořených 

dětí, na které má 

projekt dopad, 

z celkového počtu dětí, 

které navštěvují ZŠ- 
počítá se jako počet dětí, 

které dle předpokladu 

využijí výstupy 

projektu/celkový aktuální 

počet dětí navštěvující ZŠ 

 

(Aspekt efektivnosti) 

0 bodů – Realizací projektu se zlepší podmínky pro méně než 50 % 

dětí  

 

10 bodů – Realizací projektu se zlepší podmínky pro 50 % a více dětí  

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu   

Odůvodnění:  
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4 

Připravenost projektu-

výběrové/zadávací  

řízení 

(Aspekt proveditelnosti) 

0 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou vyhlášena 

5 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou alespoň vyhlášena** 

10 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení jsou ukončena*** 

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, dokumentace k výběrovým /zadávacím řízením 

Odůvodnění:  

 

**Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na profilu 

zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

***Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 
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5 

 

Připravenost projektu – 

stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u 

něhož má žadatel ke dni 

podání žádosti o podporu 

podanou žádost o stavební 

povolení nahrazující územní 

souhlas nebo platné 

pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující 

stavební povolení. 

(Aspekt proveditelnosti) 

0 bodů – Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu podanou 

žádost o stavební povolení ani platné pravomocné stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 

5 bodů- Projekt má ke dni podání žádosti o podporu podanou žádost 

o stavební povolení nahrazující územní souhlas 

10 bodů – Projekt má ke dni podání žádosti o podporu platné 

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

 

Referenční dokumenty: 

Žádost o podporu, Žádost o stavební povolení, stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 

 

Odůvodnění:  
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6. 

Součástí projektu jsou 

úpravy venkovního 

prostranství v areálu 

zařízení ZŠ 

/v rámci způsobilých výdajů 

na vedlejší aktivitu 

projektu-viz. Specifická 

pravidla –verze 1.3, 

platnost od 2. 10. 2019 

(Aspekt účelnosti) 

 

0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství-

zeleň v areálu zařízení ZŠ 

10 bodů – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství-

zeleň v areálu zařízení ZŠ  

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, položkový rozpočet stavby 

Odůvodnění:  
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Minimální bodová hranice: 30          

Maximální počet bodů: 60 

Celkový počet získaných bodů: 

 

 

Celkové shrnutí věcného hodnocení 

Žádost o podporu splnila/nesplnila* kritéria věcného hodnocení   

*(Nehodící se škrtněte) 

 

Datum jednání VK:  

Členové výběrové komise:  

 

 

 

Mgr. Luděk Rux  

Mgr. Hynek Vohoska  

Ing. Dana Posádová  

Pan Pavel Komín  

Ing. Věra Peichlová 
 


