
  

Příloha Programu č. 2 – Vzor formuláře hodnocení Žádosti 

 

I. Údaje o Žádosti 

Číslo projektu  

Žadatel  

Název Projektu  

Celkové náklady (v Kč)  

Výše požadované částky  

Opatření  

 

 

II. Obsahové hodnocení Žádosti 

Kritérium Co se hodnotí obecně Konkrétněji se hodnotí, zda: 

Hodnocení 

 

Potřebnost 

Proč se má projekt realizovat? 

Jak moc důležité je projekt 

realizovat? Pomůže někomu? 

Je potřebné reagovat na 

výchozí stav? 

  

  

  

 

 Projekt obsahuje popis současné situace a žádoucího 

stavu po realizaci projektu a vysvětlení, proč je tento 

stav potřebný (čemu projekt pomůže, jaký má mít 

dopad). 0 – 10 bodů  

   

 Projekt má jasně popsané výstupy, které jsou konkrétní, 

měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené 

(tzv. SMART). 
0 – 10 bodů 

Účelnost Jak výsledek projektu přispěje 

k naplnění účelu programu.     

   

V projektu je blíže popsán soubor aktivit. Ty odpovídají 

zásadám efektivní primární prevence, vzájemně na sebe 

navazují a přispívají k naplnění cílů projektu a 

dotačního programu. 0 – 10 bodů 

   

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity školy a její 

preventivní program. Splňuje podmínky kontinuálního a 

komplexního preventivního působení. 0 – 10 bodů 

Efektivnost 

Účinnost řešení, aby výše 

poskytnutá dotace přinesla co 

možná nejvyšší výsledky. 
  

  

   

V projektu jsou jasně definovány cílové skupiny. 

Rozsah a obsah preventivního programu je přiměřený 

dané cílové skupině i množství vymezeného času. 0 – 10 bodů 

   

Projekt obsahuje popis provedení evaluace (zhodnocení) 

projektu. 

0 – 10 bodů 

   

Škola je zapojená do SEPA (systém evidence 

preventivních aktivit), NNO do Evidence nestátních 

neziskových organizací.  
0 – 5 bodů 
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Hospodárnost 

Posouzení předpokládaných 

výdajů na realizaci projektu, 

přiměřenost nákladů k 

očekávaným výsledkům. 

  

  

   

Rozpočet odpovídá charakteru a rozsahu plánovaných 

aktivit, je zpracován jasně a přehledně a jednotlivé 

položky jsou okomentovány. Z rozpočtu jsou hrazeny 

pouze položky, které jsou důležité pro dosažení cílů 

projektu. 0 – 15 bodů 

Proveditelnost 
Přiměřená jistota, že žadatel 

projekt úspěšně zrealizuje.  
  

  

   

Projekt má zpracovaný harmonogram realizace. 

Aktivity projektu jsou reálně dosažitelné v 

navrhovaném čase s ohledem na personální kapacity 

realizátora a velikost cílové skupiny. 0 – 10 bodů 

  

Projekt je dostatečně personálně zajištěn 

kvalifikovanými odborníky (projekt realizuje školní 

metodik prevence s ukončeným či alespoň zahájeným 

specializačním studiem nebo je program 

certifikovaný/akreditovaný). 0 – 10 bodů 

    celkem bodů max. 100 

 

 

 

 

Vyhodnocení Žádosti 

Maximální počet bodů = 100, Minimální počet bodů za kritérium (nezbytné minimum) = 10, Minimální 

počet bodů = 60. 

 

 

 

Celkový počet bodů od hodnotitele za všechna kritéria  

 

Závěrečné shrnutí, odůvodnění návrhu poskytnutí/neposkytnutí Dotace  

 

 

 

 

 

 

Datum odevzdání hodnocení: ______________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení hodnotitele:  ______________________________________________________ 

 

 

 


