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Věcné hodnocení 
 

Opatření CLLD 5: Školy dostupné všem 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Zdroj informací 

Kritéria společná 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 

10 – Projekt je realizován v obci do 500 obyvatel. 
5 – Projekt je realizován v obci od 501 obyvatel včetně do 1 000 obyvatel. 
0 – Projekt je realizován v obci nad 1 000 obyvatel. 

10 
Žádost o podporu 

Počet obyvatel v obcích 
ČR k 1. 1. 2017 dle ČSÚ 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 

15 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 500 000,- Kč 
včetně. 
10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 500 001,- Kč –
1 000 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 000 001,- Kč a více. 

15 Žádost o podporu 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství (zeleň či 
ostatní úpravy venkovního 
prostranství). 

5 – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň či ostatní úpravy venkovního 
prostranství). 
0 – Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň či ostatní úpravy 
venkovního prostranství). 

5 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Kritéria pro předškolní vzdělávání 

Zařízení zajišťuje pobyt dětem 
mladším tří let. 

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

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Projekt umožňuje pobyt dítěte 
v zařízení po maximální možnou 
dobu. 

20 – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně. 
10 – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně. 
0 – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně. 

20 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Kritéria pro základní vzdělávání, střední a vyšší odborné vzdělávání 

Výstupy z projektu budou sloužit 
také k mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže. 

20 – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám. 
0 – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám. 

20 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti -
kap. 4 

Projekt zohledňuje potřeby dětí 
se SVP poskytováním 

10 – Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP poskytováním podpůrných opatření (použití 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání 

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti -
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podpůrných opatření: použití 
kompenzačních pomůcek, 
speciálních učebnic a speciálních 
učebních pomůcek, využívání 
komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob, 
Braillova písma a podpůrných 
nebo náhradních komunikačních 
systémů.  

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo 
náhradních komunikačních systémů). 
0 – Projekt nezohledňuje potřeby dětí se SVP poskytováním podpůrných opatření. 
 

kap. 4 
 

Kritéria pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Projekt zohledňuje potřeby dětí 
se SVP poskytováním 
podpůrných opatření: použití 
kompenzačních pomůcek, 
speciálních učebnic a speciálních 
učebních pomůcek, využívání 
komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob, 
Braillova písma a podpůrných 
nebo náhradních komunikačních 
systémů. 

10 – Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP poskytováním podpůrných opatření (použití 
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání 
komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo 
náhradních komunikačních systémů). 
0 – Projekt nezohledňuje potřeby dětí se SVP poskytováním podpůrných opatření. 
 

10 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti -

kap. 4 
 

Projekt řeší rozvoj vzdělávání v 
oblasti cizích jazyků, technických 
a řemeslných oborů, přírodních 
věd či digitálních technologií.  

20 – Projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň ve dvou oblastech (cizí jazyky, technické a řemeslné 
obory, přírodní vědy, digitální technologie).  
0 – Projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň v jedné oblasti (cizí jazyky, technické a řemeslné 
obory, přírodní vědy, digitální technologie).  

20 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

 
Maximální počet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 30 
 
 

 


