
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 

dne 26. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl 

následující dotazy: 

1. Jaká je konkrétní výše bodového hodnocení našeho projektu? 

2. Žádáme o sdělení pořadí jednotlivých projektů včetně umístění našeho projektu a 

výše přidělených bodů. 

3. Žádáme Vás o poskytnutí metodiky hodnocení projektů pro externí hodnotitele a 

sdělení informací o nastavení procesu hodnocení projektů v oblasti věcné a odborné 

části. 

4. Žádáme o předložení argumentace hodnocení našeho projektu od jednotlivých 

hodnotitelů, zejména argumentů pro snížení bodového hodnocení projektu a jejich 

odůvodnění. 

5. Dále Vás žádáme o předložení hodnotícího dokumentu, posudku hodnotitelů našeho 

projektu. 

6. Žádáme o sdělení jmen hodnotitelů a jejich odborného zázemí pro hodnocení tohoto 

druhu projektů. 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

Ad 1) 
 
Výše bodového hodnocení Vašeho projektu je 79,60. 
 
 
 
Detaily hodnocení naleznete v tabulce u otázky č. 2 a v přílohách s názvem 
Hodnocení_kvality_žádosti_1 a Hodnocení_kvality_žádosti_2. 

 
 
 
Ad 2) 
 
V následující tabulce jsou zeleně označeny schválené projekty. 
 
xxx 
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Bodové 
hodnocení 

Název projektu 

93 
Včasná podpora - posílení duševního zdraví dětí 
a dospívajících prostřednictvím včasné podpory 

92,8 Hlava v pohodě 

90,8 Být spolu 

88,8 Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě. 

87,9 
Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví 
skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání 
digitálních médií u předškolních dětí 

87,8 

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů 
prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích 
programů zaměřených na socio-emoční učení 
a prevenci násilí v blízkých vztazích 

86,4 Homesharing 

86 Blázníš? No a! - posílení a rozvoj národní sítě v ČR 

85,7 
Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících 
v Pardubickém kraji 

85,7 
Digitální zdraví dětí: online kurz pro zdravotnické 
pracovníky 

85,2 Nebuď v tom sám! 

84,7 Zázemí pro duši 

84,7 
Regionální rozvoj multidisciplinární a mezioborové 
spolupráce Centra Anabell 

84,6 Duševní zdraví dětí a dospívajících a výživa 

84,5 
Komplexní adiktologický program pro děti, 
mladistvé, raně dospělé a jejich rodiny 

84,2 Učitelé v pohodě, třída v pohodě 

83,7 
Klub Esprit Chomutov - destigmatizační a podpůrné 
aktivity v oblasti duševního zdraví dětí a mládeže 

83,5 
Cesta za duševním zdravím plná barev - podpora 
péče o duševní zdraví 

82,9 Prostor pro duši 

82 
Passport - metodika pro podporu duševního zdraví 
dětí 
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81,4 
Program na podporu duševního zdraví a prevence 
duševních onemocnění u dětí a dospívajících 

81,2 
Mobilní tým včasné detekce dětí s rizikem duševního 
onemocnění v Pardubickém regionu 

81,2 
Podpora rodin s dětmi s potřebami v oblasti 
duševního zdraví na Děčínsku 

80,3 Zdravá duše, zdravé já 

80,2 
Inovativní podpora dětí s duševní dg (využití 
Snoezelenu a peer konzultantů) 

79,6 
DUŠE TAJE - vzdělávání, prevence, přenos 
zahraničních zkušeností v obl. duševního zdraví dětí 
a mládeže 

79,6 

Zvýšení podpory duševního zdraví u dětí 
a dospívajících prostřednictvím všeobecné primární 
prevence a vzdělávací aktivity určené pro pedagogy 
a rodiče dětí 

79,2 
Program KLID (Komplexní Lokální Individuální 
Dimenze) pro oběti domácího násilí (3-18let) 

79,1 Zábavou k psychické pohodě 

79,1 Sám sebou v pohodě 

79 
Rozvíjení funkčních kompetencí rodičů 
a neformálních pečovatelů dětí s PAS 

78,2 
Posilování služeb Domu tří přání v oblasti duševního 
zdraví. 

78,1 Cestou k duši 

78,1 Podpora duševního zdraví dětí na Těšínském Slezsku 

77,3 Naděje pro duši 

76,8 
Zkvalitnění péče v oblasti duševního zdraví u osob 
s poruchami autistického spektra 

76,3 DUŠE VE DVOU 

75,9 Centrum Rozárka 

75,4 KNOFLÍK 

75,1 Pořád jsem to JÁ 

74,4 
"Autismus nepřichází nikdy sám" - péče o duši 
s autismem 

71,2 Jsme spolu 
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70,5 KÁMO, (NE)BLÁZNI! 

70,3 Tvořivostí zpátky k duševní pohodě 

69,8 
Péče o duševní zdraví u rizikových dětí a mládeže 
v nízkoprahových zařízeních 

69,4 
Raná intervence u dětí s pozitivním nálezem v testu 
M-CHAT-R/F 

68,7 Prevence na dosah 

68 Slaďme to 

58,1 Zaostřeno na dětskou duši 

54,9 
Komplexní program léčby a prevence v adiktologické 
ambulanci 

54,7 Najdi svoji cestu světem 

53,8 Zdravá dětská duše - zdravý dospělý život 

53,4 Program odvykání a posilování resilience 

46,6 Snoezelen v Karlovarském kraji - prevence i terapie 

42,7 Dobromysl 

41,9 Snazší cesta v péči o duševní zdraví dětí 

40,4 
Prevence a rozpoznání duševní poruchy u dítěte 
v kontextu s tělesným postižením 

39,5 
Edukací a destigmatizací k prevenci duševních 
onemocnění mládeže 

 
 
 
Ad 3) 
 
Požadované informace naleznete v příloze s názvem Pokyn_hodnotitele_MGS (co se 
týče věcné a odborné části, věnuje se jí v tomto dokumentu kapitola 5.5.1 a 5.5.2). 
 
 
Ad 4) 
 
Požadované informace naleznete v přílohách s názvem Hodnocení_kvality_žádosti_1 
a Hodnocení_kvality_žádosti_2. 
 
Ad 5) 
 
Požadované informace naleznete v přílohách Hodnocení_kvality_žádosti_1 
a Hodnocení_kvality_žádosti_2. 
 
Ad 6 



 

5 

 
Jména hodnotitelů jsou uvedena v přílohách s názvem Hodnocení_kvality_žádosti_1 

a Hodnocení_kvality_žádosti_2.  

Odborné zázemí hodnotitelů pro hodnocení tohoto druhu projektů je dle Pokynu pro 

výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení finančních prostředků, kap. 4.2.1.1 - 

Nominace a výběr externích hodnotitelů: 

 

 

„Partner programu (PP) posoudí životopisy zájemců z řad externích hodnotitelů, přičemž 

je nezbytné, aby externí hodnotitel měl minimálně 5 let praxe v dané programové oblasti, 

není-li stanoveno zprostředkovatelem programu po dohodě s PP jinak, a prokazatelné 

zkušenosti s hodnocením projektů.“. 

 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: (4) 


