SC 5.1 – PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO,
HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY,
PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI
V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1

Název kritéria

Aspekt kvality projektu podle
Metodického pokynu výzvy,
hodnocení a výběr projektů
v období 2021-2027

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

Aktivita – INFRASTRUKTURA MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI TYPU DĚTSKÉ SKUPINY
ANO – Projekt je v souladu se Strategií
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR
do roku 2030+.

Projekt je v souladu s Místním akčním plánem
vzdělávání (MAP) platným pro území realizace
projektu k datu předložení žádosti o podporu.

Potřebnost
Účelnost

Potřebnost
Účelnost

NE – Projekt není v souladu se Strategií
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
mateřskou školu dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

•
•
•

ANO – jsou splněny všechny tyto podmínky:
V Podkladech pro hodnocení je
explicitní odkaz na Strategický
rámec MAP (SR MAP) platný pro
•
území realizace projektu k datu
•
předložení žádosti o podporu,
•
předložený projekt do IROP
odpovídá projektu uvedenému v SR
MAP (identifikace školy/organizace,
zaškrtnutí relevantního typu
projektu v SR MAP),

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Strategie vzdělávací politiky
ČR do roku 2030+

Žádost o podporu,
Podklady pro hodnocení
Strategický rámec MAP
2021-2027
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-

-

celkové způsobilé výdaje projektu
v předložené žádosti o podporu
nepřesahují celkové výdaje projektu
uvedené v SR MAP,
projekt uvedený v SR MAP nebyl
doposud využit pro jiný projekt
podpořený v IROP.

NE – nejsou splněny všechny tyto podmínky:
V Podkladech pro hodnocení je
explicitní odkaz na Strategický
rámec MAP (SR MAP) platný pro
území realizace projektu k datu
předložení žádosti o podporu,
předložený projekt do IROP
odpovídá projektu uvedenému v SR
MAP (identifikace školy/organizace,
nezaškrtnutí relevantního typu
projektu v SR MAP),
celkové způsobilé výdaje projektu
v předložené žádosti o podporu
nepřesahují celkové výdaje projektu
uvedené v SR MAP,
projekt uvedený v SR MAP nebyl
doposud využit pro jiný projekt
podpořený v IROP.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
mateřskou školu dle školského zákona.
Podpořeným zařízením je mateřská škola, mateřská
škola běžná nebo lesní mateřská škola dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů nebo dětská skupina dle
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 247/2014 Sb.“).

Potřebnost
Účelnost

ANO – Podpořeným zařízením je mateřská
škola, mateřská škola běžná nebo lesní
mateřská škola dle školského zákona nebo
dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
NE – Podpořeným zařízením není mateřská
škola, mateřská škola běžná nebo lesní
mateřská škola dle školského zákona nebo
dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

•
•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Rejstřík škol a školských
zařízení
Evidence dětských skupin
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Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace
minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti
o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou
činnost v oblasti vzdělávání, školení a osvěty.

ANO – Žadatel typu NNO, církev či
církevní organizace minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti o
podporu nepřetržitě vykonává veřejně
prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání,
školení a osvěty.
Potřebnost
Účelnost

NE – Žadatel typu NNO, církev či církevní
organizace minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti o
podporu nepřetržitě nevykonává veřejně
prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání,
školení a osvěty.

•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Příloha dokládající
požadovanou nepřetržitě
vykonávanou veřejně
prospěšnou činnost (např.
výroční zpráva)

NERELEVANTNÍ – Žadatel není typu
NNO, církev či církevní organizace.

Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní
právnické osoby, vykonávající činnost škol a
školských zařízení, je zapsán v Rejstříku škol a
školských zařízení a datum zahájení činnosti je
minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti
o podporu.

ANO – Žadatel typu školská právnická
osoba či ostatní právnické osoby,
vykonávající činnost škol a školských
zařízení, je zapsán v Rejstříku škol a
školských zařízení a datum zahájení
činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně
před podáním žádosti o podporu.
Potřebnost
Účelnost

•
NE – Žadatel typu školská právnická
osoba či ostatní právnické osoby,
•
vykonávající činnost škol a školských
•
zařízení, není zapsán v Rejstříku škol a
školských zařízení anebo minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti o
podporu nevykonával činnost.

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Rejstřík škol a školských
zařízení

NERELEVANTNÍ – Žadatelem není
školská právnická osoba či ostatní
právnická osoba vykonávající činnost škol
a školských zařízení.
Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
navýšení kapacity mateřské školy
vznik nové mateřské školy
zvyšování kvality podmínek v mateřské škole
pro poskytování vzdělávání, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou

Potřebnost
Účelnost

ANO – Projekt je zaměřen na jednu
z následujících možností: navýšení
kapacity mateřské školy; vznik nové
mateřské školy; zvyšování kvality
podmínek v mateřské škole pro
poskytování vzdělávání, kde jsou

•
•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Rejstřík škol a školských
zařízení
Rozhodnutí krajské hygienické
stanice
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hygienickou stanicí na základě výjimky z
hygienických požadavků stanovených v § 7
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o ochraně veřejného
zdraví“).

nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí na základě výjimky z
hygienických požadavků stanovených v §
7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o ochraně
veřejného zdraví“).
NE – Projekt není zaměřen ani na jednu
z následujících možností: navýšení
kapacity MŠ; vznik nové mateřské školy;
zvyšování kvality podmínek v mateřské
škole pro poskytování vzdělávání, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí na základě výjimky z
hygienických požadavků stanovených v §
7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o ochraně
veřejného zdraví“).
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen
na mateřskou školu dle školského zákona.

Předmětem realizace projektu je navýšení stávající
kapacity dětské skupiny minimálně o 10 míst nebo je
předmětem realizace projektu vznik nové dětské
skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.

ANO – Předmětem realizace projektu je
navýšení stávající kapacity dětské skupiny
minimálně o 10 míst nebo je předmětem
realizace projektu vznik nové dětské
skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.
NE – Předmětem realizace projektu není
navýšení stávající kapacity dětské skupiny
minimálně o 10 míst nebo předmětem
realizace projektu není vznik nové dětské
skupiny s kapacitou minimálně 13 míst.

•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Evidence dětských skupin

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen
na dětskou skupinu dle zákona č.
247/2014 Sb.
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ANO – Předmětem realizace projektu je
navýšení stávající kapacity mateřské školy
minimálně o 10 míst nebo je předmětem
realizace projektu vznik nové mateřské
školy s kapacitou minimálně 13 míst.

Předmětem realizace projektu je navýšení stávající
kapacity mateřské školy minimálně o 10 míst nebo je
předmětem realizace projektu vznik nové mateřské
školy s kapacitou minimálně 13 míst.

Potřebnost
Účelnost

NE – Předmětem realizace projektu není
navýšení stávající kapacity mateřské školy
minimálně o 10 míst nebo předmětem
realizace projektu není vznik nové
mateřské školy s kapacitou minimálně 13
míst.

•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Rejstřík škol a školských
zařízení

•
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na •
zvyšování kvality podmínek v mateřské
škole pro poskytování vzdělávání, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí.

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
zvyšování kvality podmínek v mateřské
škole pro poskytování vzdělávání, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí, rozsah případného
navýšení kapacity není rozhodující; nebo
projekt není zaměřen na mateřskou školu
dle školského zákona.
ANO – projekt prokazatelně řeší
nedostatek kapacit v území.
NE – projekt neřeší nedostatek kapacit
v území.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území.

U projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo
vznik nové mateřské školy je 15 - 30 % nově vzniklé
kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

Potřebnost

Efektivnost
Účelnost

ANO – U projektu na navýšení kapacity
mateřské školy nebo vznik nové mateřské
školy je 15 - 30 % nově vzniklé kapacity
určeno pro děti do 3 let věku, nebo díky
realizaci projektu a změnám v mateřské
škole došlo k vytvoření míst pro děti do 3
let věku, počet takto vytvořených míst
odpovídá 15 - 30 % navýšené kapacity.

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

NE – U projektu na navýšení kapacity
mateřské školy nebo vznik nové mateřské
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školy není 15 - 30 % nově vzniklé kapacity
určeno pro děti do 3 let věku, nebo díky
realizaci projektu a změnám v mateřské
škole nedošlo k vytvoření míst pro děti do
3 let věku, počet takto vytvořených míst
neodpovídá 15 - 30 % navýšené kapacity.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
zvyšování kvality podmínek v mateřské
škole pro poskytování vzdělávání, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou
hygienickou stanicí, nebo projekt není
zaměřen na mateřskou školu dle
školského zákona.
ANO – U projektu na navýšení kapacity
dětské skupiny nebo vznik nové dětské
skupiny je min. 15 % nově vzniklé kapacity
určeno pro děti do 3 let věku, nebo díky
realizaci projektu a změnám v dětské
skupině došlo k vytvoření míst pro děti do
3 let věku, počet takto vytvořených míst
odpovídá min. 15 % navýšené kapacity.
U projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo
vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé
kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

Efektivnost
Účelnost

NE – U projektu na navýšení kapacity
dětské skupiny nebo vznik nové dětské
skupiny není min. 15 % nově vzniklé
kapacity určeno pro děti do 3 let věku,
nebo díky realizaci projektu a změnám
v dětské skupině nedošlo k vytvoření míst
pro děti do 3 let věku, počet takto
vytvořených míst neodpovídá min. 15 %
navýšené kapacity.

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen
na dětskou skupinu dle zákona č.
247/2014 Sb.
Učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost
pro spánek), jídelna, kabinety, šatny a hygienická
zařízení podpořené z IROP jsou bezbariérově
dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová
toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od
vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených
z IROP.

Efektivnost
Účelnost

ANO – Učebny, výukové prostory (denní
místnost, místnost pro spánek), jídelna,
kabinety, šatny a hygienická zařízení
podpořené z IROP jsou bezbariérově
dostupné. Je splněn základní požadavek
na bezbariérovou toaletu a umožnění
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volného pohybu osob na vozíku od vstupu
do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.
NE – Učebny, výukové prostory (denní
místnost, místnost pro spánek), jídelna,
kabinety, šatny a hygienická zařízení
podpořené z IROP nejsou bezbariérově
dostupné. Není splněn základní požadavek
na bezbariérovou toaletu a umožnění
volného pohybu osob na vozíku od vstupu
do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.

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

Projekt nepodporuje opatření, která vedou
k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin,
jako jsou romské děti a další děti s potřebou
podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním
znevýhodněním).

Účelnost

Účelnost
Soulad s horizontálními
principy

ANO – Kritéria pro příjem dětí do zařízení
nejsou diskriminační pro žádnou skupinu
uchazečů.
NE – Kritéria pro příjem dětí do zařízení
jsou diskriminační pro určitou skupinu
uchazečů.
ANO – Projekt nepodporuje žádná
opatření, která vedou k diskriminaci a
segregaci marginalizovaných skupin, jako
jsou romské děti a další děti s potřebou
podpůrných opatření (děti se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním
nebo se sociálním znevýhodněním).
NE – Projekt podporuje opatření, která
vedou k diskriminaci a segregaci
marginalizovaných skupin, jako jsou
romské děti a další děti s potřebou
podpůrných opatření (děti se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním
nebo se sociálním znevýhodněním).

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
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