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Hodnocení specifických kritérií platných pro 2. výzvy
globálních grantů kraje Vysočina v oblastech podpory
1.1, 1.2 a 1.3

Globální grant v oblasti podpory 1.1:
1) Soulad projektu s krajskými prioritami v oblasti čerpání z OP VK (zaměření
projektových aktivit a vytvořených/inovovaných produktů na rozvoj jazykových
kompetencí v anglickém jazyce; rozvoj IT gramotnosti; rozvoj kompetencí
spojených s volbou vzdělávací dráhy, povolání a s rozhodováním o dalším
profesním životě nebo na rozvoj hodnocení výsledků vzdělávání a kvality
vzdělávacích služeb) – max. 4 body:
a. 4 body: projekt je přímo zaměřen na 4 z výše uvedených aktivit
b. 3 body: projekt je přímo zaměřen na 3 z výše uvedených aktivit
c. 2 body: projekt je přímo zaměřen na 2 z výše uvedených aktivit
d. 1 bod: projekt je přímo zaměřen na 1 z výše uvedených aktivit
e. 0 bodů: projekt není zaměřen ani na jednu z uvedených aktivit
2) Efektivita využití prostředků (počet naplněných indikátorů vzhledem k poskytnuté
podpoře) – max. 4 body:
a. 4 body: na 1 mil. Kč způsobilých nákladů bude projektem naplněno:
i. min. 58 podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí,
žáků, studentů
ii. min. 4 podpořené osoby poskytujících služby nebo podporující
poskytování služeb
b. 3 body: na 1 mil. Kč způsobilých nákladů bude projektem naplněno:
i. 29 - 57 podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí,
žáků, studentů
ii. 2-3 podpořené osoby poskytujících služby nebo podporující
poskytování služeb
c. 2 body: realizací projektu bude plněn alespoň jeden z výše uvedených
indikátorů na plnou hodnotu (viz bod a.)
d. 1 bod: realizací projektu bude plněn alespoň jeden z výše uvedených
indikátorů, a to v hodnotě uvedené v bodě b.
e. 0 bodů: realizací projektu nebude plněn ani jeden z výše uvedených
indikátorů nebo hodnota plněných indikátorů bude nižší než je uvedeno
v bodě b.
3) Počet zapojených subjektů do projektu (počet subjektů, které vydají Prohlášení
o partnerství) – max. 3 body:
a. 3 body: do projektu jsou zapojeni minimálně 3 partneři
b. 2 body: do projektu jsou zapojeni 2 partneři
c. 1 bod: do projektu je zapojen 1 partner
d. 0 bodů: do projektu není zapojen žádný partner
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4) Synergie k již schváleným projektům z jiných operačních programů – max. 2 body
a. 2 body: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z Regionálního
operačního programu Jihovýchod nebo Operačního programu Životní
prostředí
b. 1 bod: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z jiného
operačního programu než je Regionální operační program Jihovýchod nebo
Operační program Životní prostředí (operační programy pro programovací
období 2007 – 2013)
c. 0 bodů: projekt není provázaný se žádným jiným projektem financovaným
z operačních programů
5) Zaměření projektů na vytváření/inovaci produktů v oblasti EVVO – max. 2 body:
a. 2 body: realizací projektu dojde k vytvoření / inovaci produktů v oblasti EVVO
b. 1 bod: realizace projektu se oblasti EVVO dotýká, avšak nevznikne nový či
nebude inovován produkt v oblasti EVVO
c. 0 bodů: v projektu není zmínka o zaměření na vytváření/inovaci produktů
v oblasti EVVO

Globální grant v oblasti podpory 1.2:
1) Soulad projektu s krajskými prioritami v oblasti čerpání z OP VK (zaměření
projektových aktivit a vytvořených/inovovaných produktů na rozvoj jazykových
kompetencí v anglickém jazyce; rozvoj IT gramotnosti; rozvoj kompetencí
spojených s volbou vzdělávací dráhy, povolání a s rozhodováním o dalším
profesním životě nebo na rozvoj hodnocení výsledků vzdělávání a kvality
vzdělávacích služeb) – max. 4 body:
a. 4 body: projekt je zaměřen na všechny 4 výše uvedené aktivity
b. 3 body: projekt je zaměřen na 3 z výše uvedených aktivit
c. 2 body: projekt je zaměřen na 2 z výše uvedených aktivit
d. 1 bod: projekt je zaměřen na 1 z výše uvedených aktivit
e. 0 bodů: projekt není zaměřen ani na jednu z uvedených aktivit a neobsahuje
ani žádnou doplňkovou aktivitu zaměřenou na výše uvedené aktivity
2) Počet zapojených subjektů do projektu (počet subjektů, které vydají Prohlášení
o partnerství) – max. 3 body:
a. 3 body: do projektu jsou zapojeni minimálně 3 partneři
b. 2 body: do projektu jsou zapojeni 2 partneři
c. 1 bod: do projektu je zapojen 1 partner
d. 0 bodů: do projektu není zapojen žádný partner
3) Zaměření projektů na integraci žáků se SVP do integrovaných tříd nebo na zlepšení
podmínek pro jejich integraci – max. 4 body:
a. 4 body: Projekt je přímo zaměřen na integraci žáků se SVP do integrovaných
tříd nebo na zlepšení podmínek pro jejich integraci
b. 3 body: Převážná část aktivit projektu je zaměřena na integraci žáků se SVP
do integrovaných tříd nebo na zlepšení podmínek pro jejich integraci
c. 2 body: Polovina aktivit projektu je zaměřena na integraci žáků se SVP do
integrovaných tříd nebo na zlepšení podmínek pro jejich integraci
d. 1 bod: Alespoň jedna z doplňkových aktivit projektu je zaměřena na integraci
žáků se SVP do integrovaných tříd nebo na zlepšení podmínek pro jejich
integraci.
e. 0 bodů: Projekt není zaměřen na integraci žáků se SVP do integrovaných tříd
nebo na zlepšení podmínek pro jejich integraci
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4) Zaměření projektů na vytváření/inovaci produktů v oblasti EVVO – max. 2 body:
a. 2 body: realizací projektu dojde k vytvoření / inovaci produktů v oblasti EVVO
b. 1 bod: realizace projektu se oblasti EVVO dotýká, avšak nevznikne nový či
nebude inovován produkt v oblasti EVVO
c. 0 bodů: v projektu není zmínka o zaměření na vytváření/inovaci produktů
v oblasti EVVO
5) Synergie k již schváleným projektům z jiných operačních programů – max. 2 body
a. 2 body: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z Regionálního
operačního programu Jihovýchod nebo Operačního programu Životní
prostředí
b. 1 bod: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z jiného
operačního programu než je Regionální operační program Jihovýchod nebo
Operační program Životní prostředí (operační programy pro programovací
období 2007 – 2013)
c. 0 bodů: projekt není provázaný se žádným jiným projektem financovaným
z operačních programů

Globální grant v oblasti podpory 1.3:
1) Soulad projektu s krajskými prioritami v oblasti čerpání z OP VK (zaměření
projektových aktivit a vytvořených/inovovaných produktů na rozvoj jazykových
kompetencí v anglickém jazyce; rozvoj IT gramotnosti; rozvoj kompetencí
spojených s volbou vzdělávací dráhy, povolání a s rozhodováním o dalším
profesním životě nebo na rozvoj hodnocení výsledků vzdělávání a kvality
vzdělávacích služeb) – max. 4 body
a. 4 body: projekt je přímo zaměřen na 4 z výše uvedených aktivit
b. 3 body: projekt je přímo zaměřen na 3 z výše uvedených aktivit
c. 2 body: projekt je přímo zaměřen na 2 z výše uvedených aktivit
d. 1 bod: projekt je přímo zaměřen na 1 z výše uvedených aktivit
e. 0 bodů: projekt není zaměřen ani na jednu z uvedených aktivit
2) Synergie k již schváleným projektům z jiných operačních programů – max. 2 body
a. 2 body: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z Regionálního
operačního programu Jihovýchod nebo Operačního programu Životní
prostředí
b. 1 bod: provázanost projektu s jiným projektem financovaným z jiného
operačního programu než je Regionální operační program Jihovýchod nebo
Operační program Životní prostředí (operační programy pro programovací
období 2007 – 2013)
c. 0 bodů: projekt není provázaný se žádným jiným projektem financovaným
z operačních programů
3) Počet zapojených subjektů do projektu (počet subjektů, které vydají Prohlášení
o partnerství) – max. 2 body:
a. 2 body: do projektu jsou zapojeni minimálně 2 partneři
b. 1 bod: do projektu je zapojen 1 partner
c. 0 bodů: do projektu není zapojen žádný partner
4) Podrobné
rozpracování
obsahu
metodických
dokumentů
a
nástrojů
k realizovanému DVPP – max. 5 bodů – podrobněji viz níže
Hodnotitel bude hodnotit body od 0 do 5 kvalitu zpracování – tj. podrobnost popisu dle
zadání pro potřeby akreditace, která svědčí o tom, jak kvalitně je nový program DVPP
připraven.
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5) Zaměření projektů na vytváření/inovaci produktů v oblasti EVVO – max. 2 body:
a. 2 body: realizací projektu dojde k vytvoření / inovaci produktů v oblasti EVVO
b. 1 bod: realizace projektu se oblasti EVVO dotýká, avšak nevznikne nový či
nebude inovován produkt v oblasti EVVO
c. 0 bodů: v projektu není zmínka o zaměření na vytváření/inovaci produktů
v oblasti EVVO
Ad 4) Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů
k realizovanému DVPP:
Pokud žadatel vytváří v oblasti podpory 1.3 OP VK nový program dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky, je potřeba, aby tento program byl popsán dostatečně jasně
a zároveň, aby nově připravované programy DVPP splňovaly základní podmínky udělení
akreditace. Doporučujeme, aby se žadatelé seznámili s postupy, jak získat akreditaci DVPP
a tyto postupy použili při popisu nově vznikajících DVPP. Tyto postupy mohou žadatelé
získat na stránkách MŠMT v odkazu http://www.msmt.cz/vzdelavani/jak-ziskat-akreditaci-prodvpp.
Z uvedených postupů je pro popis nově vznikajícího programu DVPP důležité uvést
především:
1. Cíl vzdělávací akce (přínos pro pedagogy, získání konkrétních znalostí, dovedností,
pracovních metod apod.). Zde je možné také uvést i vzdělávací záměr, popis
metodiky výuky apod.
2. Forma vzdělávacího programu (prezenční, distanční nebo jejich kombinace).
3. Hodinová dotace + vzdělávací plán, který stanoví časovou a obsahovou posloupnost
a dobu vzdělávání (celkem počet hodin výuky, u rozsáhlejších vícedenních akcí
upřesnit i hodinovou dotaci věnovanou jednotlivým tématům.)
4. Cílové skupiny pedagogů, pro které je akce určena (upřesnit, pro který okruh
pedagogických pracovníků je program určen). Vzhledem k tomu, že se jedná
o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nelze uvádět
jinou cílovou skupinu než jsou pedagogičtí pracovníci.
5. Předpokládané plánované místo konání, předpokládaný nejnižší možný počet
účastníků, způsob zajištění učeben, informace o propagaci akce apod.
6. Jmenný seznam lektorů s uvedením podrobných informací o jejich dosavadní praxi
v oboru, případné pedagogické kvalifikaci. Vhodné je uvést i současné působiště
lektora, jeho publikační činnost apod. Není třeba dokládat vysvědčení, diplomy.
7. Jméno odborného garanta s údaji obdobnými jako o lektorech.
8. Materiální a technické zabezpečení (informace o použitých učebních textech, použité
technice audio, video, PC a programovém vybavení (SW), příp. jiných specifických
pracovních materiálech a pomůckách)
9. Způsob vyhodnocení vzdělávací akce (informace o způsobu hospitace a kontroly
činnosti vyučujících, zjištění výsledného vzdělávacího efektu akce např. kontrolními
testy, dotazníky, zkouškou apod., informace o formě vedení evidence účastníků; je
možné připojit vzor osvědčení vydávaného účastníkům)
Žadatel může také podle svého uvážení zpracovat i extra kalkulaci předpokládaných
nákladů.
Připomínáme, že akreditace programu DVPP, který vznikl v rámci projektu, je potřeba
dosáhnout v rámci realizace projektu.
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