
 

 
 

Kritéria pro hodnocení RAP 

 

V případě rovnosti bodů dvou a více škol, rozhodne vyšší počet žáků a studentů dané školy (dle statistického výkazu MŠMT k 30.9.2021) 

 

ID Název kritéria Popis kritéria/komentář Body 

1. 
Soulad s tématy IROP ELIMINAČNÍ KRITÉRIUM (soulad s tématy IROP je 

nutný; žadatel ho deklaruje zařazením projektu 
k jednomu z témat v tabulce). 

ano/ne 

2. 

Bezbariérovost ELIMINAČNÍ KRITÉRIUM (bezbariérovost musí být 
součástí projektu; žadatel uvede v tabulce v popisu 
projektu, jak je vyřešena bezbariérovost včetně 
toalet). 

ano/ne 

3. 
Soulad se strategií školy ŠAP Žadatel uvede v popisu projektu konkrétní bod 

ŠAP, na který projekt navazuje, včetně krátkého 
textu popisující provázanost projektu a ŠAP. 

5 

 

4. 
 

Priority/klíčová témata MHMP 

Projekty posilující kapacity oborů vzdělání 
Gymnázium (kód: 79-41-K/41) v kategorii: čtyřletá 
gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku 
základní školy. Žadatel uvede konkrétně v popisu 
projektu, jak budou kapacity navýšeny.  

15 

 



Třídy podporující efektivní výuku a dobrou 
pedagogickou práci (dle vzoru Future Classroom 
Lab: https://fcl.eun.org/. 

10 

Vytvoření relaxačních místností pro pedagogy 
(pouze jako součást projektu). 

5 

Zázemí nebo vybavení pro výuku odborných 
profilových předmětů (včetně kabinetů). 

5 

Učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků (včetně 
digitálního vybavení). 

5 

Pořízení, modernizace, vybavení ICT (včetně 
software), budování sítí, datové rozvody, zajištění 
kyberbezpečnosti. 

5 

5. 

a) Připravenost projektu (projekty 
nevyžadující stavební povolení) 

Je zpracován projektový záměr. 10 

Je zpracována projektová dokumentace 
(PD)/částečná PD/PD vyžadující aktualizaci. 

15 

Je zpracován průzkum trhu/technická 
specifikace/projektová studie. 

20 

b) Připravenost projektu (projekty vyžadující 
stavební povolení) 

Je zpracována projektová dokumentace pro 
územní řízení včetně všech souvisejících 
dokumentů. 

10 

Je ukončeno územní řízení a vydáno územní 
rozhodnutí /  Je zpracována projektová 
dokumentace pro provedení projektové stavby. 

15 

https://fcl.eun.org/


Projekt disponuje stavebním povolením s nabytím 
právní moci a zpracovanou zadávací dokumentací 
pro dodavatele stavebních prací /  
Projekt disponuje stavebním povolením s nabytím 
právní moci, je vysoutěžen zhotovitel stavby. 

20 

6. 

Jednoznačný popis projektu a základních 
výstupů projektu 

Jasný popis projektu a výstupů  
 

10 

Popis s drobnými nejasnostmi, dostačující  
 

5 

Popis nedostatečně popisuje projekt a jeho 
výstupy  
 

0 

 


