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Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16 047/0010471

Název projektu Dětská skupina s prvky Montessori pedagogiky v Nové Pace

Název žadatele Dům děti a mládeže STONOŽKA Nová Paka

Právní forma žadatele příspěvková organizace

Skupina kritérií Kritérium Hlavni otázka Maximální počet bodů 
(součet max. 100 bodů)

Deskriptor Bodové ohodnoceni Odůvodnění

Potřebnost pro území 
MAS

Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které 
je skutečně potřebné řešit s 
ohledem na cíle strategie CLLD a 
je cílová skupina adekvátní 
náplni projektu?

35 Dobré 26,25

Žadatel v žádosti o podporu uvedl vymezení problému v několika odstavcích. 
Žadatel popsal skutečnou potřebnost řešit problém, zde se žadatel odkazuje na 
koncepci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 MAS
Brána do českého ráje-potřebnost byla v tomto dokumentu ověřena 
hodnotitelem. Žadatel v žádosti zvolil náplň projektu adekvátně k podpoře cílové 
skupiny.

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) 
projektu

Je cíl projektu nastaven správné 
a povedou zvolené klíčové 
aktivity a jejich výstupy k jeho 
splnění?

25 Dostatečné 12,50

Žadatel v žádosti o podporu uvedl cíl projektu společně se zvolenými KA. Tyto 
aktivity a jejich výstupy směřují k tomuto cíli (pomoci rodinám s péčí o děti v 
době jejich pracovní doby). Jediné co postrádám je zmínka "zřízení provozu 
dětských skupin se řídí dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o 
děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu“
Žadatel zvolil svůj postoj k popisu, cíle jsou v projektu ověřitelné.

Účelnost

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pto ověření 
dosažení cíle žadatel projektu 
nastavil?

5 Dostatečné 2,50

Cil projektu žadatel uvádí, jako pomoc rodinám s péčí o děti v době jejich 
pracovní doby (ekonomicky aktivní rodiče), a to programem zřízení dětské 
skupiny, jenž zajistí po celou dobu trvání projektu péči pro 15 rodin. Vedlejšími 
cíli jsou kvalitní řízení celého projektu a nalezení vhodné alternativy 
individuálnějšího přístupu pro rodiče předškolních dětí. Tímto splňuje i specifické 
cíle výzvy tohoto projektu. Vhodnost ověření dosaženého cíle lze ověřit účasti 
dětí na Dětské skupině. Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka na svých 
internetových stránkách uvádí několikaleté zkušenosti s aktivitami pro děti, 
mládež a dospělé, domnívám se, že i z těchto důvodů nepopisuje (nezmiňuje) 
žadatel rizika projektu v neúčasti (nezájmu o zvolené aktivity) na Dětské 
skupině. V současné době, žadatel tuto činnost nabízí a provozuje 1x týdně, 
podle ůdajů dostupných na webu této organizace, je tato skupina pod jménem 
Monte Klubík, nenaplněna (volné místa) neb se žadatel v žádosti nezmiňuje jaká 
kapacita je nyní nabízena, hodnotitel předpokládá že má žadatel dostatečné 
zmapovánu tuto oblast, kterou současné popisuje i v riziku realizace programu.

Efektivnost a 
hospodárnost

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a 
potřebné výstupy je navrženo 
efektivní a hospodárné využití 
zdrojů?

15 Dostatečné 7,50

Žadatel v žádosti uvedl a popsal jasné a srozumitelné PN / NN, které v popisu 
realizačního týmu projektu vysvětluje. Hodinové ohodnocení je v současné době 
nad rámec platového výměru, dle Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., (dne
14.11.2018 schválila vláda novelu nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě - která určuje tarify nejen pro 
pedagogy). Vzhledem k době realizace projektu, je stanovené ohodnocení 
pracovníků dle hodnotitele v souladu s plány navyšování mezd v této oblasti. Z 
tohoto důvodu nedoporučuji tuto složku rozpočtu krátit. Plánované aktivity 
projektu a rozpočet je v souladu s pravidly financování projektu. Podmínkou, 
pro nekrácení mzdových nákladů by hodnotitel doporučil požadovat 
doplněni vzděláni pedagogů a jejich praxi v oblasti vzdělávání, (například 
vedoucí pedagog, dosažené vysokoškolské vzdělání v pedagogockém 
nebo podobném vzdělávacím programu, speciální pedagog s nejméně 3 
letou praxí ...atd.)

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové 
hodnoty indikátorů 5 Dostatečné 2,50 Indikátory projektu jsou nastaveny srozumitelné a adekvátně ke KA a CS. 

Vzhedem ke KA indikátory zvoleny adekvátně. Ml 50001 - popsáno vyhovujícím 
způsobem, Ml 60000 -15 podpořených rodin z CS.

Proveditelnost

Způsob zapojení cílové skupiny Jak adekvátně je cílová skupina 
zapojena v průběhu projektu? 5 Dostatečné 2,50 Žadatel v žádosti popisuje zapojení CS, prostřednictvím předškolních dětí do 

dětské skupiny, KA je popsána všeobecné."Výchovná činnost v 
dětské skupině probíhá podle ročního plánu výchovy a péče, je zaměřena na 
formování osobnosti dítěte a jeho psychický i fyzický vývoj. “

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodné byl zvolen způsob 
realizace aktivit a jejich vzájemná 
návaznost?

10 Dostatečné 5,00

Realizace aktivit byla popsána jen do jedné - zřízeni dětské skupiny.

Další kritéria věcného 
hodnocení

MAS stanovuje kritéria věcného 
hodnoceni, která navazuji na principy 
preferenčních kritérii uvedené v SCLLD. 
Kritéria by měla hodnotit především 
potřebnost projektů z hlediska naplňováni 
cílů SCLLD ŘO dopomčuje při 
vymezenikritéria/kritérií z oblasti 
potřebnosti pracovat s otázkou ve zněni 
např: "Zaměřuje se projekt na 
problém/nedostatky, který/které je 
skutečně potřebné řešit s ohledem na dle 
strategie CLLD a je cílová skupina 
adekvátní nápniprojektu?"

Dobré

Žadatel v popisu projektu splňuje kritéria a stanovené cíle SCLLD. Projekt se 
zaměřuje na nedostatky v oblasti MAS Brána do Českého ráje. Zaměřuje se 
především na zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o malé děti, tedy umožnit 
rodičům věnovat se pracovním povinnostem, v souvislosti s tímto problémem se 
může zvýšit podíl podpory mladých rodin, aby v této oblasti zůstávali a 
nedocházelo tak k vylidnění některých obcí či změně věkové struktury v obcích. 
Projekt se zaměřuje na prorodinnou politiku.

Závérečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Členové hodnotící komise se ztotožňují s hodnocením externího hodnotitele: Předložený projekt z výzvy MAS Brána do Českého ráje.z.s., - MAS BCR - OPZ 3 Prorodinná opatření / s názvem projektu "Dětská skupina s prvky Montessori
pedagogiky v Nové Pace" byl předložen žadatelem Dům děti a mládeže STONOŽKA Nová Paka, příspěvková organizace. Žadatel v žádosti splnil podmínky věcného hodnocení projektu. Komentář viz jednotlivé výstupy hodnocení projektu. 
Hodnotitel doporučuje doplnění jako podmínka k realizaci projektu.Podmínkou - pro nekrácení mzdových nákladů by hodnotitel doporučil požadovat 1) doplnění vzdělání pedagogů a jejich praxi v oblasti vzdělávání, (například vedoucí pedagog 
dosažené vysokoškolské vzdělání v pedagogockém nebo podobném vzdělávacím programu (speciální pedagog) s nejméně 3 letou praxí ...atd.) nebo za 2) prohlášení (či doplnění žádosti) o větu: "Odborný tým zajišťující přímou realizaci programu 
Dětské skupiny se skládá z pečujících osob, kteří mají pedagogické vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících" a to v souvislosti s výší ohodnocení pracovníků v projektu. Projekt lze doporučit k realizaci.

Bodový zisk 58,75
Výsledek vécného 
hodnoceni

žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení
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