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Kritéria hodnocení projektů pro členy PSV 

 

1. Podmínky a požadavky na předložené projektové záměry 
- předpokládaná alokace pro JčK v oblasti SŠ/VOŠ a konzervatoří bude činit 300 mil. Kč 

- pouze 1 projektový záměr na organizaci 

- limity celkových výdajů rozpočtu projektu: min. 2 mil. Kč, max. 20 mil. Kč 

- podmínka: škola musí být schopná podat projektovou žádost do 1 roku od vyhlášení výzvy 

(IROP plánuje vyhlásit první výzvy ve 2. polovině roku 2021, podat žádost bude zapotřebí cca 

do léta 2022; projekt musí být realizován/ukončen do konce roku 2023) 

- udržitelnost stavebních úprav a pořízeného vybavení je 5 let 

- projektový záměr musí být projednán se zřizovatelem 

- spolu s projektovým záměrem zašlou žadatelé základní informace o vybavenosti školy (celkové 

vybavení, nejen vztah pouze k plánovaným aktivitám: strojové vybavení v pořizovacích cenách 

nad 100 tis. Kč); vybavenost školy budou následně při bodování zohledňovat hodnotitelé 

(členové PSV) 

- zaměření projektových aktivit IROP v oblasti SŠ/VOŠ a konzervatoří: 

o podpora vybudování a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ/VOŠ, center odborné 

přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí 

jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání 

a celoživotní učení; 

o budování vnitřní konektivity škol - nemůže být jedinou aktivitou projektu; 

o vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

o budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší 

kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety) - nemůže být jedinou aktivitou projektu; 

o vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ 

a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro 

sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo 

jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit; 

o budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií 

umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

o odkaz na prováděcí dokument IROP v aktuálním znění: https://irop.mmr.cz/cs/irop-

2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020  

- upozornění: školy si budou konkurovat v rámci krajské alokace pouze rychlostí podání 

projektové žádosti 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020
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o pravidla IROP stanoví, že uspěje ten, kdo předloží projekt do výzvy před vyčerpáním 

alokace určené pro daný kraj (např. 300 mil. Kč pro JčK); limit pro projekty se může 

schválit až do výše 130 % krajské alokace 

o v JčK bude stanoven limit ve výši 105 %, aby i stavební projekty stihly předložit žádost 

a zároveň aby se vyčerpala celá alokace určená pro kraj 

▪ konkrétní příklad: alokace pro kraj 300 mil. Kč; limit pro projekty v Rámci ve 

výši 105 % znamená 315 mil. Kč  

 
 

Prioritizace projektů 
a. Hodnotitelé a střet zájmů 

• hodnotitelem projektových záměrů mohou být pouze členové PSV (příp. jejich 

náhradníci), kteří odevzdají čestné prohlášení (ČP) o souhlasu s Etickým kodexem; 

pokud člen PSV nebude moci hlasovat, potom RT KAP osloví jeho náhradníka 

• členové PSV, kteří budou hodnotit, musí být ve vztahu k hodnocení nezávislí a nesmějí 

být ve střetu zájmů, tj. nejsou předkladateli projektového záměru a zároveň nejsou 

v  pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k subjektu, který předkládá projekt 

(typický příklad: ředitelé SŠ, kteří jsou členy PSV, nebudou smět hodnotit); pro 

umožnění hlasování o projektových záměrech bude od všech členů PSV nejprve 

vyžadováno zaslání ČP o tom, že nejsou ve střetu zájmů na e-mailovou adresu 

kap@kraj-jihocesky.cz (bude připraven vzor ČP pro usnadnění celého procesu, ke 

vzoru ČP bude připojen tzv. Etický kodex) 

• v případě, že stálý člen PSV nebude hlasovat či se ocitne ve střetu zájmů, neprodleně 

o této skutečnosti informuje RT KAP na emailové adrese kap@kraj-jihocesky.cz; poté 

bude s možností hlasování osloven jeho náhradník; pokud náhradník zasláním ČP 

o souhlasu s Etickým kodexem doloží, že je ve vztahu k hodnocení nezávislý a není ve 

střetu zájmů, tj. není předkladatelem projektového záměru a zároveň není 

v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k subjektu, který předkládá projekt, 

bude mu umožněno hodnotit projektové záměry 

• hlasovat o konečném pořadí projektových záměrů budou následně všichni členové PSV 

bez ohledu na to, zda byli hodnotiteli  

 

b. Podklady k hodnocení 

Členové PSV budou mít jako hodnotitelé k dispozici projektové záměry a informace o vybavenosti 

škol; na základě těchto informací budou přiřazovat projektům body na škále 1–100 při současném 

zohlednění kritérií pro hodnocení. Kritéria hodnocení budou školy znát před zpracováním svých 

záměrů. 

mailto:kap@kraj-jihocesky.cz
mailto:kap@kraj-jihocesky.cz
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c. Způsob hodnocení 

• škála bodování: 1–100 bodů; body budou hodnotitelé přisuzovat na základě kritérií 

• členové PSV budou mít k dispozici podklady (projektový záměr, informace 

o vybavenosti školy, nákladovost na žáka), na jejichž základě přidělí každému 

z projektů body; hodnotitel musí obodovat vždy všechny projekty (nelze jen některé); 

bodovat bude vyplněním předem připravené tabulky 

• doba na zpracování bude 3 týdny 

• Kritéria hodnocení 

o Potřebnost projektu a cílové skupiny (žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

školy) 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, z něhož bude jasné, jaké činnosti (stavební 

úpravy apod.) a vybavení jsou při realizaci projektu zapotřebí (např. 

zdůvodnění potřebnosti realizace odborných učeben a výukových prostor 

s vazbou na klíčové kompetence IROP). 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, který popisuje potřeby školy, resp. cílových 
skupin z různých hledisek (tematického, regionálního, odborného) a z popisu 
vyplývá konkrétní přínos pro cílové skupiny. 

▪ Kladně bude hodnocen záměr popisující neutěšený aktuální stav (např. 
vybavenosti, výukových prostor) a přínos projektu k řešení této situace. 

▪ Kladně bude hodnocen projektový záměr s optimálním poměrem nákladů 

k počtu žáků školy (optimálnost posoudí hodnotitel na základě porovnání mezi 

všemi záměry a jejich aktivitami) a optimálním poměrem nákladů k užitné 

hodnotě výstupu projektu (hodnotitelé obdrží údaje o podílu celkových výdajů 

projektu k počtu žáků denního studia SŠ – nákladovost na žáka). 

▪ Škola může popsat vazbu projektu na celoživotní učení či zájmové vzdělávání, 

pokud bude takto projekt také zaměřen, při bodování se ale tato skutečnost 

nebude zvýhodňovat. 

o Dopad a hlavní přínosy projektu, strategický význam pro rozvoj školy 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, který konkrétně popisuje nutnost realizace ve 

vztahu k potřebám a nedostatkům cílových skupin. 

▪ Kladně bude hodnocen záměr (např. vazba na vybavenost škol), z něhož 

vyplyne, jaké vybavení škola postrádá vzhledem k oborovému zaměření školy 

nebo svému strategickému rozvoji. Pokud bude chtít škola pořídit vybavení, 

které již „zdánlivě“ vlastní (další CNC soustruh), musí v záměru takový nákup 

zdůvodnit. 

o Jednoznačný popis výsledků a výstupů projektu 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, v němž bude popsáno a kvantifikováno, jaké 

budou výsledky a výstupy projektu, popř. jaký počet cílových skupin ovlivní. 
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o Odpovídající předpokládaná časová dotace na realizaci projektu 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, který bude mít reálně stanovenou dobu na 

realizaci projektu, zohlední tedy časovou náročnost jednotlivých souvisejících 

činností ve fázi přípravy i realizace; pokud projekt obsahuje stavební práce, 

pak škola uvede, v jaké fázi projektové přípravy (studie, PD pro stavební 

povolení, PD pro provedení stavby) se nachází. 

▪ Kladně bude hodnocen záměr, který má realisticky nastaven harmonogram 
aktivit, které na sebe plynule navazují; termín realizace nepřekročí rok 2023. 

 

d. Stanovení pořadí 

1. každý projekt získá v prvním kroku počet bodů na základě součtu bodových hodnot 

všech hodnotitelů 

2. ve druhém kroku budou bodové hodnoty pro jednotlivé projekty navýšeny o koeficient 

čerpání dotací za roky 2013–2020 

o koeficient bude dopočítán po hlasování hodnotitelů (násobek 1,0; 1,05; 1,1) 

o koeficient bude stanoven pro každý projektový záměr na základě podílu výše 

získaných investičních dotací z EU z let 2013–2020 a počtu žáků SŠ denního 

studia z výkazu k 30. 9. 2020 (dále podíl) 

o do podílu budou zahrnuty investice z let 2013–2020 z ROP, OPVK 44. výzva, 

IROP 2014–2020, OP VVV Implementace KAP I 

o podíly budou rozděleny do decilů (10 kvantilů) podle výše podílu 

o školy v posledním 10. decilu (s nejnižším koeficientem podílu) obdrží 

koeficient 1,1; školy v 9. decilu obdrží koeficient 1,05; školy v 8. až 1. decilu 

obdrží koeficient 1,0 

▪ v případě, že u školy bude podíl roven 0 (u škol, které nezískaly žádnou 

investiční dotaci z EU v letech 2013–2020 a tudíž jejich podíl výše 

získaných dotací k počtu žáků školy bude roven 0) obdrží automaticky 

koeficient 1,1 

▪ pokud tato situace nastane u více než 20 % škol, nebude probíhat 

rozdělení do decilů, koeficient 1,05 nebude započítáván a zbylé školy 

obdrží koeficient 1,0 

3. celkový počet bodů pro jednotlivé projekty bude stanoven na základě výpočtu: získaný 

počet bodů v kroku 1 vynásobený koeficientem dle kroku 2 
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4. pořadí bude seřazeno sestupně podle celkového počtu bodů 

o v případě rovnosti bodů mezi 2 a více záměry bude pořadí určeno tak, že lepší 

postavení v pořadí získá projekt, který získal ve druhém kroku vyšší koeficient 

čerpání dotací za roky 2013–2020; v případě rovnosti bodů i rovnosti 

koeficientu čerpání dotací za roky 2013–2020 mezi 2 a více záměry bude 

pořadí určeno tak, že lepší postavení v pořadí získá projekt s nižším variačním 

koeficientem mezi hodnoceními všech hodnotitelů 

o pokud poslední projekt překročí alokaci stanovenou pro JčK (105 %), bude také 

zařazen mezi vybrané projekty (celková výše schválených projektů bude za 

předpokladu alokace pro kraj 300 mil. Kč v rozmezí 315–335 mil. Kč) 

 


