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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího  
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
15. 6. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
9:30 

 
 
Místo konání 

 
Stříbrná zasedací místnost 5. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
3. 

 
Číslo výzvy a název výzvy 
 

02_16_037 Podpora žáků se zdravotním 
postižením I (Implementace APIV) 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
300 000 000,00  

 

II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 

Tomáš Zmeškal, B. A. Hons  
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

Mgr. Blanka Hrudková 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  20. 

Název žadatele Národní technické muzeum 

Název projektu Inkluze s Národním technickým muzeem 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 9 377 747,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 377 747,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem a doporučuje stanovit cílovou hodnotu indikátoru na 4 tak, jak je uvedeno v popisu klíčové aktivity 
Tvorba metodik, pracovních listů a dalších studijních opor. Dále zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 26 02 
Počet platforem pro odborná tematická setkání a stanovení cílové hodnoty dle pravidel výzvy. 
 
Komise doporučuje žadateli, aby metodici projektu zaškolili pedagogické pracovníky v práci s metodickými materiály 
a pracovními listy, které se v průběhu projektu vytvoří, tak, aby je využívali v inkluzivní výuce. 
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Pořadové číslo  21. 

Název žadatele Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 

Název projektu Kolaboratorium 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004798 

Výsledný počet bodů 85 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 14 622 225,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 154 675,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

467 550,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.4 
Rytmus - Odborná 
pracovnice pro přímé 
metody práce (úv.0,5) 

14 000,00  30,00  420 000,00  -84 000,00  

1.1.2.1.1.1.5 
Rytmus - odborné 
pracovnice pro přímé 
metody práce (úv. 1,0) 

28 000,00  30,00  840 000,00  -56 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 
Rytmus - Koordinátor Týdne 
pro inkluzi (úv. 0,5) 

7 800,00  6,00  46 800,00  -31 200,00  

1.1.2.1.1.1.7 
Rytmus - Výzkumný 
pracovník (úv.0,5) 

8 100,00  12,00  97 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.9 Společnost DS - Zpravodaj 0,00  0,00  0,00  -57 800,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 611 750,00  1,00  1 611 750,00  -59 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

580 230,00  1,00  580 230,00  -21 240,00  

1.2 Nepřímé náklady    2 830 935,00  -93 510,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.4 Rytmus - Odborná pracovnice pro přímé metody práce (úv. 0,5) 
1.1.2.1.1.1.5 Rytmus - odborné pracovnice pro přímé metody práce (úv. 1,0)  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu měsíců (počtu jednotek) na 30. Krácení vychází z popisu náplně práce 
a délky realizace aktivity na podporu žáků se zdravotním postižením v běžných školách. Žadatel neodůvodňuje 
delší dobu zapojení výše uvedených pozic. 
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1.1.2.1.1.1.6 Rytmus –  Koordinátor Týdne pro inkluzi (úv. 0,5)  
Komise zavazuje žadatele ke krácení plánovaného úvazku pozice ve výši 0,5 na úvazek 0,3. Pro koordinaci akce 
v délce 1 týdne je úvazek 0,5 po dobu 6 měsíců nadhodnocený. Úvazek 0,3 odpovídá náplni práce a výstupům 
aktivity. 
 
1.1.2.1.1.1.7 Rytmus – Výzkumný pracovník (úv.0,5)  
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku na této pozici z plánovaného 0,5 úvazku na úvazek 0,3. V kontextu 
aktivit projektu a jeho výstupů není odůvodněna potřeba požadovaného úvazku na definování cíle a použitých 
metod pro zpracování výzkumu.  
 
1.1.2.1.1.3.9 Společnost DS – Zpravodaj  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice. Položka není dostatečně popsána a nelze proto dostatečně posoudit 
její nezbytnost pro aktivity projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise doporučuje žadateli doplnění cílové skupiny Děti a žáci, jelikož v klíčové aktivitě Aktivita na podporu žáků 
se zdravotním postižením v běžných školách se žadatel bude zaměřovat i na práci s touto CS. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji 
kompetencí, který se dle pravidel výzvy váže na povinně volitelnou aktivitu 3 a volitelnou aktivitu 2 a stanovení 
cílové hodnoty tohoto indikátoru v souladu s pravidly výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí na hodnotu 29 (v původní hodnotě byly započítány i subjekty žadatele a partnera) 
a indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání na hodnotu 14 (dle pravidel výzvy je indikátor 
navázaný na povinně volitelnou aktivitu 5). Povinností vyplývající z výzvy je vznik rodičovského fóra v každém 
kraji. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 10 16 Počet uspořádaných jednorázových 
akcí v inkluzi na hodnotu 2. Výzkum nelze považovat za uspořádanou akci v inkluzi. Dále Komise žadatele zavazuje 
k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření na hodnotu 40. Do 
indikátoru nelze započítat 60 žáků/dětí rodičů, kteří se účastní rodičovských fór. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a dovednosti, 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání a 6 00 
00 Celkový počet účastníků v souladu s pravidly výzvy. 
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Pořadové číslo  22. 

Název žadatele 
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní 
umělecká škola 

Název projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 

Výsledný počet bodů 79 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 24 996 710,54 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 23 893 693,74 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 103 016,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.6 3.1. Koordinátor spolupráce 
učitelů a umělců 

15 000,00  22,00  330 000,00  -90 000,00  

1.1.2.1.1.2.05 2.2. Asistent žáků se SVP ve 
školních souborech 

6 000,00  20,00  120 000,00  -12 000,00  

1.1.2.1.1.2.12 6. Odborný garant KA 6 za ZČU 4 375,00  20,00  87 500,00  -35 000,00  

1.1.2.1.1.3.004 2.1. Zapojení vedoucí 
pracovníci škol - 12 pozic 

290,00  960,00  278 400,00  -69 600,00  

1.1.2.1.1.3.007 2.2. Metodik aktivity 300,00  168,00  50 400,00  -8 400,00  

1.1.2.1.1.3.035 3. Speciální pedagogové-
spoluautoři metod. materiálů - 
6 pozic 

265,00  1 000,00  265 000,00  -5 300,00  

1.1.2.1.1.3.040 3.2. Kurátor výstavy 
haptických prací 

0,00  0,00  0,00  -14 960,00  

1.1.2.1.1.3.041 3.2. Autor průvodní publikace 
výstavy 

0,00  0,00  0,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.042 3.2. Spolupracovníci při 
instalaci a odinstalování 
výstavy - 3 pozice 

0,00  0,00  0,00  -14 400,00  

1.1.2.1.1.3.043 3.2. Hudební doprovod během 
vernisáže - 3 pozice 

0,00  0,00  0,00  -3 600,00  

1.1.2.1.1.3.044 3.2. Průvodci výstavou - 2 
pozice 

0,00  0,00  0,00  -14 400,00  

1.1.2.1.1.3.045 3.6. Konzultanti žákovských 
prací - 2 pozice 

0,00  0,00  0,00  -15 000,00  
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1.1.2.1.1.3.046 3.6. Hudebníci z České 
filharmonie - 10 pozic 

0,00  0,00  0,00  -84 000,00  

1.1.2.1.1.3.047 3.6. Pedagogický doprovod - 2 
pozice 

0,00  0,00  0,00  -11 520,00  

1.1.2.1.1.3.048 4.1. Korektor 0,00  0,00  0,00  -90 000,00  

1.1.2.1.1.3.050 4.1. Grafici - 2 pozice 300,00  350,00  105 000,00  -105 000,00  

1.1.2.1.1.3.052 4.1. Pracovníci, kteří budou 
archivovat výstupy projektu - 
2 pozice 

170,00  150,00  25 500,00  -25 500,00  

1.1.2.1.1.3.067 4.4. Supervizor vzdělávacích 
aktivit 

0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.3.091 6.3. Koordinátor aktivity pro 
práci s žáky se SVP 

0,00  0,00  0,00  -97 500,00  

1.1.2.1.1.3.093 6.4. Odborný pracovník 
(konzultant) 

0,00  0,00  0,00  -45 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 535 500,00  1,00  1 535 500,00  -34 250,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

552 780,00  1,00  552 780,00  -12 330,00  

1.1.2.6.1.12 3.2. Nájemné prostor pro 
výstavu 

0,00  0,00  0,00  -15 000,00  

1.1.2.7.11 3.3. Náklady na revitalizaci 
vystavených haptických prací 

0,00  0,00  0,00  -4 000,00  

1.2 Nepřímé náklady    3 644 800,74  -168 256,80  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.2.05  2.2. Asistent žáků se SVP ve školních souborech  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu měsíců (počtu jednotek) o 2 měsíce na celkových 20 měsíců z důvodu 
neopodstatněnosti činnosti v době letních prázdnin. 
 
1.1.2.1.1.3.004  2.1. Zapojení vedoucí pracovníci škol - 12 pozic  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu hodin (počtu jednotek) o 240 hodin na celkových 960 hodin. Důvodem 
snížení je, že zapojení pozice do realizace činnosti hospitace žáků konzervatoří i v době letních prázdnin se jeví 
jako neopodstatněné.  
 
1.1.2.1.1.3.007  2.2. Metodik aktivity  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu hodin (počet jednotek) o 28 hodin na celkových 168 hodin z důvodu 
délky realizace činnosti 2.2 uvedené v harmonogramu projektu, ve kterém je stanovena na 24 měsíců. Žadatel při 
sestavování rozpočtu počítal 28 měsíců a tento rozdíl nikterak nevysvětlil. 
 
1.1.2.1.1.1.6  3.1. Koordinátor spolupráce učitelů a umělců  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu měsíců (počtu jednotek) o 6 měsíců na celkových 22 měsíců. Žadatel 
v rozpočtu nezohlednil počet jednotek ke skutečné realizaci činnosti, která je v harmonogramu uvedena na 
období od 09/2017 do 06/2019 (20 měsíců + 2 příprava).  
 
1.1.2.1.1.3.040 3.2. Kurátor výstavy haptických prací 
1.1.2.1.1.3.041 3.2. Autor průvodní publikace výstavy 
1.1.2.1.1.3.042 3.2. Spolupracovníci při instalaci a odinstalování výstavy - 3 pozice 
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1.1.2.1.1.3.043 3.2. Hudební doprovod během vernisáže - 3 pozice 
1.1.2.1.1.3.044 3.2. Průvodci výstavou - 2 pozice 
1.1.2.6.1.12 3.2. Nájemné prostor pro výstavu 
1.1.2.7.11 3.3. Náklady na revitalizaci vystavených haptických prací 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek v plné výši. Žadatel nedoložil, že se jedná o pilotní 
aktivity ve školách, jak požaduje výzva, ale pravděpodobně o činnost, která již byla realizovaná bez přispění 
finančních prostředků z projektu. Žadatel tedy nezdůvodnil požadavek na financování této činnosti z projektu.  
 
1.1.2.1.1.3.045 3.6. Konzultanti žákovských prací - 2 pozice 
1.1.2.1.1.3.046 3.6. Hudebníci z České filharmonie - 10 pozic 
1.1.2.1.1.3.047 3.6. Pedagogický doprovod - 2 pozice 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek v plné výši. Položky, které se vztahují k činnosti 
3.6.3 Soutěž žáků ZUŠ 2018/2019, nejsou dostatečně zdůvodněny. Jedná o soutěž pravidelně vyhlašovanou 
MŠMT a tvrzení žadatele není dostatečné pro financování požadovaných nákladů na konzultace žákovských prací, 
hudebníky České filharmonie, speciální pedagogy apod. Dále není výše jednotlivých položek dostatečně 
odůvodněna ve vztahu k náplni činnosti pozic. Ze stejného důvodu Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu 
hodin (počtu jednotek) u pozice 1.1.2.1.1.3.035 3. Speciální pedagogové-spoluautoři metod. materiálů - 6 pozic 
poměrově o 20 hodin na celkových 1 000 hodin za projektu.  
 
1.1.2.1.1.3.048 4.1. Korektor  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši. Náplň práce se kryje s náplní práce 1.1.2.1.1.3.049 4.1. 
Jazykový redaktor a zapojení obou pozic se jeví jako nehospodárné a neefektivní.  
 
1.1.2.1.1.3.050 4.1. Grafici - 2 pozice  
Komise zavazuje žadatel ke krácení počtu hodin (počtu jednotek) o 350 hodin. Žadatel do projektu zařadil pozici, 
která má stejnou náplň práce 1.1.2.1.1.3.051 4.1. Externí grafik a požadovaný počet jednotek není v popisu 
aktivity odůvodněn rozsahem činností.  
 
1.1.2.1.1.3.052 4.1. Pracovníci, kteří budou archivovat výstupy projektu - 2 pozice 
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu hodin (počtu jednotek) o 150 hodin na celkových 150 hodin. Rozsah 
činností pozice není odůvodněn s ohledem na další pozice a výstupy projektu. 
 
1.1.2.1.1.3.067 4.4. Supervizor vzdělávacích aktivit  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši.  Z náplně práce ani popisu aktivity není zřejmá potřeba 
této pozice pro realizaci klíčových aktivit. Žadatel neodůvodnil rozsah činností s požadavkem 400 hod./projekt. 
Předpokládaná doba zapojení v projektu je odlišná od doby realizace vzdělávacích aktivit, z tohoto důvodu není 
zřejmá dostatečná provázanost pozice s činnostmi.  
 
1.1.2.1.1.2.12 6. Odborný garant KA 6 za ZČU  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu měsíců (počtu jednotek) o 8 měsíců na celkových 20 měsíců. 
Důvodem pro krácení je rozsah činností v KA a harmonogram aktivity. Žadatel uvádí vyhotovení návrhů na úpravy 
14 ŠVP v listopadu 2018, tedy požadavek na archivaci materiálů v rozsahu 12 měsíců neodpovídá rozsahu činností 
v aktivitě a je nadhodnocen. 
 
1.1.2.1.1.3.091 6.3. Koordinátor aktivity pro práci s žáky se SVP  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši. Pozice není dostatečně zdůvodněna, protože její náplň 
práce se prolíná s dalšími odbornými pozicemi v aktivitě Specialista na inkluzi. Její opodstatněnost tedy není 
dostatečně doložena. 
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1.1.2.1.1.3.093 6.4. Odborný pracovník (konzultant)  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši. Rozsah činností se prolíná s ostatními pozicemi v aktivitě 
a opodstatněnost není dostatečně doložena. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a dovednosti na hodnotu 126. Žadatel stanovil cílovou hodnotu indikátoru na 76 
podpořených osob, avšak nezahrnul činnosti v rámci KA č. 4, které jsou zaměřeny na vzdělávací aktivity učitelů 
uměleckých škol, kteří získané poznatky budou v praxi uplatňovat - Realizace seminářů pro učitele na téma výuky 
žáků se zrakovým postižením na ZUŠ (+20 osob), Využití metody CCLIL ve výuce uměleckých předmětů (+30 osob). 
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci 
ve vzdělávání na hodnotu 191. Cílová hodnota byla žadatelem stanovena na 111 pedagogů, kteří se zúčastní 
vzdělávání. Žadatel do indikátoru nezahrnul činnosti v KA č. 4 - Realizace seminářů pro učitele na téma výuky žáků 
se zrakovým postižením na ZUŠ (+50 osob), Využití metody CCLIL ve výuce uměleckých předmětů (+30). 
 
Komise nad rámec hodnocení arbitra doporučuje žadateli úpravu cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet 
organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, na hodnotu 64 (počet zapojených škol uvedených 
v příloze č. 46 Seznam škol, které budou do projektu zapojeny). 
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Pořadové číslo  23. 

Název žadatele CMC Graduate School of Business o.p.s. 

Název projektu Dynamická inkluze 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856 

Výsledný počet bodů 79 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 24 924 669,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 15 239 574,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

9 685 094,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.3 odborný garant pro inkluzi 0,00  0,00  0,00  -540 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 odborný garant pro osvětu 3 750,00  36,00  135 000,00  -405 000,00  

1.1.2.1.1.2.3 předseda řídicího výboru 0,00  0,00  0,00  -168 000,00  

1.1.2.1.1.2.4 IT specialisté 200,00  2 880,00  576 000,00  -432 000,00  

1.1.2.1.1.3.5 36 pedagogů v CKP 200,00  3 900,00  780 000,00  -5 700 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

380 790,00  1,00  380 790,00  -399 210,00  

1.1.2.6.1.1 tvorba webu 50 000,00  1,00  50 000,00  -120 000,00  

1.1.2.6.1.8 evaluace 0,00  0,00  0,00  -240 000,00  

1.2 Nepřímé náklady    2 644 884,90  -1 680 884,10  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.3 odborný garant pro inkluzi  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši. Náplň práce pozice je do velké míry totožná s popisem 
náplně práce pozice 1.1.2.1.1.1.2 odborný garant pro centra kolegiální podpory. Žadatel dostatečně nevysvětlil 
potřebnost obou pozic. 
 
1.1.2.1.1.1.4 odborný garant pro osvětu  
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra na základě porovnání žádostí projednávaných danou 
Komisí mezi sebou ke snížení úvazku na 0,125. Zapojení pozice v požadovaném rozsahu je neodůvodněné a 
nehospodárné. 
 
Dále Komise konstatuje, že náplň práce pozic 1.1.2.1.1.1.4 Odborný garant pro osvětu a 1.1.2.1.1.2.2 koordinátor 
pro osvětu hraničí s pracovní náplní, která svým charakterem spadá do nepřímých nákladů, a v rámci 
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administrativní kontroly Zpráv o realizaci doporučuje ŘO zvýšenou kontrolu pracovních výkazů výše uvedených 
pozic. 
 
1.1.2.1.1.2.3 předseda řídícího výboru  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozice v plné výši. Dle popisu náplně práce se pozice jeví jako nadbytečná, 
neopodstatněná a nemá přímou souvislost s aktivitami projektu. 
 
 1.1.2.1.1.2.4 IT specialisté  
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny (sazby) na 200,- Kč. Žadatelem uvedený kód dle ISPV 2634 
(Psychologové) neodpovídá náplně práce pozice. Komise stanovila sazbu na základě sazeb obvyklých v dané 
odborné oblasti. 
 
1.1.2.1.1.3.5 – 36 pedagogů v CKP – Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra na základě porovnání 
žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou v závislosti na počtu CKP a časové kapacitě ke snížení počtu 
hodin (počtu jednotek) na 3 900 hodin.  
 
1.1.2.6.1.1 Tvorba webu – Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny položky na 50 000,- Kč. 
Požadovaná výše nákladů není nijak podložena a jeví se jako nadhodnocená. Dle popisu položky v příloze 
Komentář k rozpočtu bude krácena sazba dostačená a efektivní.  
 
1.1.2.6.1.8 Evaluace – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky v plné výši. Evaluace má být náplní práce 
interních evaluátorů (1.1.2.1.1.2.1 interní evaluátor) a požadování duplicitní outsourcované služby se jeví 
nehospodárné.  
 
Žadatel chybně naalokoval finanční prostředky v kapitolách 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 
Pojistné na zdravotní zabezpečení a nepostupoval dle platné legislativy České Republiky.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ dle platné 
legislativy na 9 % ze součtu kapitol 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.2 DPČ.  
 
V této fázi procesu schvalování není možné navyšovat položky rozpočtu, proto Komise doporučuje žadateli hradit 
chybějící prostředky v položce 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ ve výši 277 750,- Kč z 
vlastních zdrojů, popř. přesunout finanční prostředky na úhradu pojistného z jiných položek rozpočtu v rámci 
změnového řízení v průběhu realizace projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátorů 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání a 6 
00 00 Celkový počet účastníků a stanovení jejich cílové hodnoty na minimální hodnotu 18 v souladu s indikátorem 
5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. 
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Pořadové číslo  24. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami na základní a střední škole 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 

Výsledný počet bodů 79 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 24 909 892,96 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 889 069,18 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 020 823,78 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.04 
PV KA3 Odborný koordinátor 
podpory SVP na trhu práce 

300,00  522,00  156 600,00  -469 800,00  

1.1.2.1.1.1.06 
PV KA6  Odb.oponent vzd. 
Obsahu (Aspergerův syndrom) 

200,00  2 818,80  563 760,00  -187 920,00  

1.1.2.1.1.1.07 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
obsahu (zraková postižení) 

200,00  2 818,80  563 760,00  -187 920,00  

1.1.2.1.1.1.08 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
obsahu (sluchová postižení) 

200,00  2 818,80  563 760,00  -187 920,00  

1.1.2.1.1.1.09 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
obsahu (cizí jazyky) 

200,00  939,60  187 920,00  -62 640,00  

1.1.2.1.1.1.10 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
Obsahu (mozkovou obrnou a 
epilepsií) 

200,00  2 818,80  563 760,00  -187 920,00  

1.1.2.1.1.1.11 
PV KA6  Odb.oponent vzd. 
obsahu (narušené 
komunikační schopnosti) 

200,00  2 818,80  563 760,00  -187 920,00  

1.1.2.1.1.1.12 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
Obsahu (matematika) 

200,00  939,60  187 920,00  -62 640,00  

1.1.2.1.1.1.13 
PV KA6 Odb.oponent vzd. 
Obsahu (český jazyk) 

200,00  1 503,36  300 672,00  -100 224,00  

1.1.2.1.1.1.19 
V KA4 Odborný garant v obl. 
osvěty 

250,00  704,70  176 175,00  -528 525,00  

1.1.2.1.1.3.11 
PV KA6 Metodik inkluze 
(mozková obrna a epilepsie) 

200,00  540,00  108 000,00  -36 000,00  
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1.1.2.1.1.3.12 
PV KA6 Metodik inkluze 
(narušené komunikační 
schopnosti) 

200,00  1 800,00  360 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.3.13 
PV KA6 Metodik inkluze 
(Aspergerův syndrom) 

200,00  270,00  54 000,00  -18 000,00  

1.1.2.1.1.3.14 
PV KA6 Metodik inkluze 
(zraková postižení) 

200,00  900,00  180 000,00  -60 000,00  

1.1.2.1.1.3.15 
PV KA6 Metodik inkluze 
(sluchová postižení) 

200,00  720,00  144 000,00  -48 000,00  

1.1.2.1.1.3.16 
PV KA6 Metodik inkluze (cizí 
jazyky) 

200,00  180,00  36 000,00  -12 000,00  

1.1.2.1.1.3.17 
PV KA6 Metodik inkluze 
(matematika) 

200,00  180,00  36 000,00  -12 000,00  

1.1.2.1.1.3.18 
PV KA6 Metodik inkluze (český 
jazyk) 

200,00  270,00  54 000,00  -18 000,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 817 943,75  1,00  1 817 943,75  -540 857,25  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

654 459,75  1,00  654 459,75  -194 708,61  

1.1.2.6.1.03 
PV  KA2 Tvorba, správa 
webového dotazníku 

50 000,00  1,00  50 000,00  -50 000,00  

1.1.2.6.1.12 
V KA3 zhotovení cizojazyčných 
výukových materiálů 

0,00  0,00  0,00  -50 000,00  

1.2 Nepřímé náklady    3 625 375,64  -697 828,92  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.04 PV KA3 Odborný koordinátor podpory SVP na trhu práce – Komise zavazuje žadatele ke zkrácení 
počtu hodin (počet jednotek) na 522 hodin. Náplň práce této pozice se částečně kryje s náplní práce u pozic 
1.1.2.1.1.3.08 Metodik neziskového sektoru (vhodný výběr zaměstnavatelů) a 1.1.2.1.1.3.10 Odborný garant 
exkurzí (komunikace se školami a řediteli škol). Nezdůvodněná duplicita není v souladu s pravidlem 3E.  
 
1.1.2.1.1.1.06 PV KA6  Odb.oponent vzd. Obsahu (Aspergerův syndrom) 
1.1.2.1.1.1.07 PV KA6 Odb.oponent vzd. obsahu  (zraková postižení) 
1.1.2.1.1.1.08 PV KA6 Odb.oponent vzd. obsahu  (sluchová postižení) 
1.1.2.1.1.1.09 PV KA6 Odb.oponent vzd. obsahu  (cizí jazyky) 
1.1.2.1.1.1.10 PV KA6 Odb.oponent vzd. Obsahu (mozkovou obrnou a epilepsií) 
1.1.2.1.1.1.11 PV KA6  Odb.oponent vzd. obsahu (narušené komunikační schopnosti) 
1.1.2.1.1.1.12 PV KA6 Odb.oponent vzd. Obsahu  (matematika) 
1.1.2.1.1.1.13 PV KA6 Odb.oponent vzd. Obsahu (český jazyk) 
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu hodin (počtu jednotek) pro odborné oponenty vzdělávání o 25%. 
Rozsah žadatelem navrhovaného úvazku (0,2 FTE/osoba) je, vzhledem k pracovní náplně práce a rozdělní pozice 
odborného oponenta do 8 samostatných celků, nadhodnocený. 
 
1.1.2.1.1.1.19 V KA4 Odborný garant v oblasti osvěty – Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu hodin (počtu 
jednotek) na 704,70 hodin. Žadatelem navrhovaný souhrnný úvazek (celkový počet hodin) resp. počet osob 
zapojených na této pozici je nadhodnocený s ohledem na rozsah činností v aktivitě a popis pracovní náplně.   
 
1.1.2.1.1.3.11 PV KA6 Metodik inkluze (mozková obrna a epilepsie) 
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1.1.2.1.1.3.12 PV KA6 Metodik inkluze (narušené komunikační schopnosti) 
1.1.2.1.1.3.13 PV KA6 Metodik inkluze (Aspergerův syndrom) 
1.1.2.1.1.3.14 PV KA6 Metodik inkluze (zraková postižení) 
1.1.2.1.1.3.15 PV KA6 Metodik inkluze (sluchová postižení) 
1.1.2.1.1.3.16 PV KA6 Metodik inkluze (cizí jazyky) 
1.1.2.1.1.3.17 PV KA6 Metodik inkluze (matematika) 
1.1.2.1.1.3.18 PV KA6 Metodik inkluze (český jazyk) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu hodin (počtu jednotek) pro metodiky inkluze o 25%. Žadatel u každé 
pozice zapojuje rozdílný počet pracovníků (1, 6, 20, 10, 8, 2, 3). Vzhledem k popisu náplně práce a chybějícímu 
odůvodnění se počet zapojených osob a výše úvazku jeví jako nepřiměřený.  
 
1.1.2.6.1.03 PV KA2 Tvorba, správa webového dotazníku – Komise zavazuje žadatele ke zkrácení jednotkové ceny 
položky na 50 000,- Kč. Popis položky v Komentáři k rozpočtu neodpovídá názvu položky. Položka není nijak 
odůvodněna, není doloženo odůvodnění ceny. Jestliže se jedná o vytvoření a správu nástroje na on-line 
komunikaci, je zcela dostačující využívat již existujících nástrojů. Komise zavazuje žadatele k čerpání položky dle 
popisu položky uvedeném v příloze č. 6 Komentář k rozpočtu žádosti o podporu.  
 
1.1.2.6.1.12 PV KA3 Zhotovení cizojazyčných výukových materiálů – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí pozici 
v plné výši. Položka není v popisu aktivity odůvodněna a není zřejmý přínos pro CS. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.3.1 Sociální fond 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
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Pořadové číslo  25. 

Název žadatele 
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská 
škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

Název projektu 
APIV - podpora dětí/žáků se sluchovým a těžkým 
komunikačním handicapem 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004013 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 12 505 361,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 494 111,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

11 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.2.12 laserová ukazovátka 800,00  5,00  4 000,00  -9 000,00  

1.2 Nepřímé náklady    2 498 822,25  -2 250,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.3.2.12 laserová ukazovátka  
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení jednotkové ceny položky na 800,- Kč. Žadatel sice použil při sestavování 
rozpočtu cenu doporučenou ŘO dle Seznamu obvyklých cen vybavení, nicméně pro plánované aktivity je 
postačující nižší uživatelská specifikace vybavení, pro kterou je 800,- Kč v místě a čase obvyklou sazbou. Dále 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu kusů (počtu jednotek) na 5 ks s ohledem na plánované aktivity.  
Plánovaný počet 10 kusů neodpovídá pravidlu 3E a není hospodárný.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická 
setkání a 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí v souladu s pravidly výzvy. 
 
Nad rámec hodnocení arbitra Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 25 10 Počet 
pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti, 6 00 00 Celkový počet 
účastníků a 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání na minimální hodnotu 14. Do indikátoru 
5 25 10 nebyly započítány podpořené osoby z klíčové aktivity Tuzemské a zahraniční stáže pro pracovníky pracující 
s cílovou skupinou. Do indikátorů 6 00 00 a 5 40 00 nebyly započítány podpořené osoby z klíčové aktivity Centra 
kolegiální podpory. 
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Pořadové číslo  26. 

Název žadatele Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

Název projektu Partnerství v umění i v práci 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004826 

Výsledný počet bodů 65 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 14 633 728,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory - 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

- 

Komentář Komise 

 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise projekt nedoporučila k podpoře.  
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu  doporučených projektů k podpoře 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 Ostravská univerzita 
Vytvoření sítě inkluzivních 
škol v Moravskoslezském a 

Zlínském kraji 
13 049 180,00 13 049 180,00 98,0    

2. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 Univerzita Palackého v Olomouci 
Jedinečností uměleckého 

výrazu k inkluzivnímu 
uměleckému vzdělávání 

24 629 451,07 24 629 451,07 96,5    

3.-4. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030 Univerzita Palackého v Olomouci 

Podpora vzdělávání dětí, žáků 
a studentů prostřednictvím 
rovného přístupu v oblasti 

pohybové gramotnosti 

24 447 405,31 24 447 405,31 96,0    

3.-4. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 
Střední odborné učiliště a 

Praktická škola Kladno - Vrapice, 
příspěvková organizace 

Zažít úspěch 6 624 637,50 6 624 637,50 96,0    

5. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 Západočeská univerzita v Plzni 
Vzděláním k úspěchu bez 

bariér 
18 049 134,40 18 049 134,40 95,0    

6.-7. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500 Národní technické muzeum 
Inkluze s Národním 

technickým muzeem 
9 377 747,50 9 377 747,50 94,5    

6.-7. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004842 
Meruzalka - Základní škola a 

Mateřská škola Jihlavské Terasy, 
o.p.s. 

Podpora a tvorba prostředí ve 
školách pro děti se 

speciálními vzdělávacími 
potřebami 

7 481 255,00 7 481 255,00 94,5    

8. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773 
Základní škola, Bruntál, 

Rýmařovská 15, příspěvková 
organizace 

Centra kolegiální podpory 21 602 442,18 20 400 766,98 93,5    
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

9. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682 Erudis, o.p.s. 
Inovativní metody integrace 
žáků s poruchou autistického 

spektra v ZŠ 
11 744 897,50 11 379 865,00 92,5    

10. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848 
Soukromá střední odborná škola 

Hranice, s.r.o. 
PŘESMOSTY ke společnému 

vzdělávání 
12 061 706,80 12 061 706,80 92,0    

11. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 
1. základní škola Plzeň, Západní 

18, příspěvková organizace 
PROSIT v Plzni 22 694 300,20 22 694 300,20 91,0    

12. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664 Univerzita Karlova 

Podpora společného 
vzdělávání v oblasti školní 

tělesné výchovy a pohybově 
orientovaných programů 

6 101 480,25 5 190 145,51 90,5    

13. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 
Příprava na inkluzivní trh 

práce D.R.A.K. 
7 456 101,20 7 358 601,20 87,5    

14. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021 Univerzita Palackého v Olomouci 
Metodická podpora sítě 

inkluzivních škol 
24 043 634,12 22 260 810,44 87,0    

15.-16. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004838 
Obchodní akademie, odborná 

škola a praktická škola Olgy 
Havlové, Janské Lázně 

Vzděláním a praxí k uplatnění 
na pracovním trhu 

5 458 965,00 5 444 045,00 85,0    

15.-16. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004798 
Rytmus - od klienta k občanovi, 

o.p.s. 
Kolaboratorium 14 622 225,00 14 154 675,00 85,0    

17. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657 
Centrum aplikovaného výzkumu 

a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

Podpora žáků se zdravotním 
postižením na ZŠ v 
Jihočeském kraji 

8 003 600,00 7 924 225,00 83,0    

18. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004677 
Městské gymnázium a Základní 

škola Jirkov 
Centra kolegiální podpory - 
cesta k implementaci APIV 

11 283 435,00 9 846 185,00 82,0    
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

19.-20. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831 Univerzita Palackého v Olomouci Inspirace v odlišnosti 24 996 460,72 21 653 993,02 81,0    

19.-20. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871 
Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola prof. V. 
Vejdovského Olomouc - Hejčín 

Šance pro děti se SVP 14 864 319,38 14 345 866,05 81,0    

21. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854 3. základní škola Heuréka, s.r.o. 

Zážitkem k porozumění: 
inovativní metody inkluzivní 

výuky do tříd se žáky se 
sluchovým postižením 

14 298 662,50 13 294 162,50 80,0    

22.-24. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850* 
Gymnázium a Hudební škola 

hlavního města Prahy, základní 
umělecká škola 

Podpora uměleckého 
vzdělávání pro rovné 

příležitosti 
24 996 710,54 23 847 673,74 79,0    

22.-24. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872* Masarykova univerzita 

Kvalitní inkluzivní vzdělávání 
žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na 
základní a střední škole 

24 909 892,96 20 889 069,18 79,0    

22.-24. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004856* 
CMC Graduate School of 

Business o.p.s. 
Dynamická inkluze 24 924 669,00 15 239 574,90 79,0    

25. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004013* 

Vyšší odborná škola, Střední 
škola, Základní škola a Mateřská 

škola, Hradec Králové, 
Štefánikova 549 

APIV - podpora dětí/žáků se 
sluchovým a těžkým 

komunikačním handicapem 
12 505 361,25 12 494 111,25 76,0    

* Komise navrhuje navýšení celkové disponibilní finanční alokace výzvy do odpovídající výše finančních prostředků pro projekty s bodovým ohodnocením minimálně 76 bodů. V případě 
nedostatečné finanční alokace navrhuje Komise tyto projekty, nebo část projektů, na které finanční alokace nevystačí, zařadit do zásobníku náhradních projektů a vytvořit pro ně Seznam projektů 

zařazených do zásobníku náhradních projektů.  
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V. přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu  nedoporučených projektů k podpoře 

Poč. 
č. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
 Požadovaná výše 
finanční podpory 

(v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004826 Partnerství v umění i v práci 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, 

o.p.s. 
14 633 728,75 65,0 
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VI. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Členové Komise odsouhlasili účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s 
právem veta.    
 
S ohledem na kvalitu projektů a disponibilní finanční alokaci výzvy Komise v souladu se Statutem a Jednacím 
řádem:  
- doporučuje k financování všechny projednané projekty, které obdržely ve fázi věcného hodnocení minimálně 

80 bodů, a navrhuje zařadit je do Seznamu doporučených projektů k podpoře;  
- navrhuje navýšení celkové alokace výzvy do odpovídající výše finančních prostředků pro projekty s bodovým 

ohodnocením minimálně 76 bodů. V případě nedostatečné finanční alokace navrhuje Komise tyto projekty, 
nebo část projektů, na které finanční alokace nevystačí, zařadit do zásobníku náhradních projektů a vytvořit 
pro ně Seznam náhradních projektů zařazených do zásobníku náhradních projektů;  

- projekty s bodovým ohodnocením 75 bodů a méně nebyly s ohledem na jejich kvalitu a disponibilní alokaci 
výzvy Komisí projednány. Tyto projekty budou zařazeny do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře.  

 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 15. 6. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 

 

 

 


