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Text žádosti o přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Vážená paní, vážený pane,  
Rádi bychom se odvolali proti rozhodnutí Výboru, které přímo vycházelo z věcného hodnocení 
a náš projekt byl zařazen do zásobníku pro získání nejnižšího počtu.  
 
Domníváme se, že hodnocení na níže zmíněných kritériích neproběhlo řádně, protože 
v odůvodnění pro přidělení konkrétních deskriptorů nebyl brán zřetel na všechny informace 
v žádosti, nebo bylo i vytýkáno, že příslušné informace chybí.  
 
 Žádáme o přezkum hodnocení na kritériích: Vymezení problémů a cílové skupiny a dále u - 
Efektivita projektu, rozpočet. 
 
Kritérium – Vymezení problémů a cílové skupiny 
Výběrová komise přidělila nízké bodové hodnocení s odůvodněním, že  „Projekt je popisován 
pouze na území Kondrace a nezmiňuje problematiku celého území MAS“. 
V rámci žádosti o podporu jsme uvedli tuto větu „Dětská skupina podporuje hlavně kondracké 
děti, pokud však kapacita umožňuje podporuje i děti z Vracovic, Ostrova a okolních vesnic, kde 
vzniká stejný problém s umístěním dětí do školek“. Z čehož vyplývá, že pomáháme řešit 
problematiku obcí z celého území MAS Blaník, nikoliv pouze Kondrace. 
 
Kritérium – Efektivita projektu, rozpočet 
Výběrová komise přidělila nízké bodové hodnocení s odůvodněním, že „Rozpočet je nastaven 
neefektivně. Žadatel má předimenzovanou celkovou výši úvazků na počet dětí a otevírací 
dobu zařízení“. 
Žádáme o přehodnocení bodového zisku z následujících důvodů, které jsou popsány v žádosti: 
V rámci žádosti byla popsána potřebnost všech pečujících osob. Dále pak byla rozepsána 
činnost v rámci úvazku, která je 35/5, což znamená 35 hodin péče o děti a 5 hodin příprav. Na 
základě popisu vyplývá, že pracovní náplň pečovatelek je nastavena i mimo přímou péči, tudíž 
i mimo otevírací dobu zařízení (viz. Nákup svačin, příprava programu). Dále bylo popsáno že za 
den zaměstnáváme 2,5 vychovatelek, z čehož je možné si dopočítat, že výše hodin na plný 
úvazek není jen 8,5 (i s pauzou) ale o něco větší. Celková časová dotace v rámci jednoho dne je 
10 hod. na plný úvazek. 
Dále bychom chtěli upozornit na zákon o dětských skupinách, který dává podmínku že od 7 do 
12 dětí musí být přítomny minimálně 2 pečovatelky.  
Výběrová komise při přidělení bodů argumentovala nepotřebností čtvrté pečující osoby, ale 
z výše popsaných pracovních povinností je zřejmé, že při počtu 3 pečujících osob je provoz DS 
nerealizovatelný a výše úvazků by porušovala zákoník práce.  
 
S pozdravem  
Ing. Jiří Procházka  
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