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

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
10. 5. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
9:30 

 
 
Místo konání 

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

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
2. 

 
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  12. 

Název žadatele Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. 

Název projektu PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848 

Výsledný počet bodů 92,0 

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 12 061 706,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 061 706,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nad rámec obou hodnotitelů zavazuje žadatele pře vydáním PA k bližší specifikaci programu zahraničních 
stáží. 
 
Komise doporučuje žadateli, aby podpora v klíčové aktivitě PŘESKROK byla zaměřena na žáky se spec. vzdělávacími 
potřebami – potřebou podpůrných opatření ve stupních 4 a 5. 
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Pořadové číslo  13. 

Název žadatele 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 

Název projektu PROSIT v Plzni 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 

Výsledný počet bodů 91,0 

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 22 694 300,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 694 300,20 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě struktury rozpočtu v kapitolách 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení dle metodiky uvedené v Uživatelské příručce IS KP14+ – Pokyny pro 
vyplnění formuláře žádosti o podporu (aktuální verze – 1.7), kapitola 5.14. Záložka Rozpočet, cit.: „Do položek 
Pojistné na sociální zabezpečení a Pojistné na zdravotní zabezpečení uveďte do sloupce Počet jednotek hodnotu 
„1“ a sloupce Cena jednotky hodnotu celé položky.“ 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátorů 6 00 00 Celkový počet účastníků, 5 25 10 Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti a 5 40 00 Počet podpořených osob - 
pracovníci ve vzdělávání a k nastavení jejich cílových hodnot: nastavení cílové hodnoty indikátorů 6 00 00 Celkový 
počet účastníků a 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a 
dovednosti na hodnotu 75 (15 škol zapojených do projektu x 5 pedagogů) – toto nastavení vychází z informace 
uvedené v popisu CS Pedagogičtí pracovníci. Dále Komise zavazuje žadatele k nastavení cílové hodnoty indikátoru 
5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání v souladu s pravidly výzvy. 
 
Komise nad rámec hodnocení arbitra doporučuje žadateli upravit cílovou hodnotu indikátoru 5 12 12 Počet 
mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí v souladu s pravidly výzvy. 
 
Komise nad rámec hodnocení arbitra zavazuje žadatele před vydáním PA k rozpracování př. č. 12 Metodika práce 
s cílovou skupinou tak, aby byla zaměřena zejména na žáky se spec. vzdělávacími potřebami – potřebou 
podpůrných opatření ve stupních 4 až 5. Dále Komise žadatele zavazuje tuto přílohu rozpracovat tak, aby bylo 
podrobně popsáno použití pořízeného hmotného majetku a materiálu v klíčových aktivitách. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby podpora v KA 02 byla zaměřena na žáky se spec. vzdělávacími potřebami – 
potřebou podpůrných opatření ve stupních 4 a 5. 
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Komise s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Vzhledem k jedinečnosti aktivit nelze přistoupit ke krácení rozpočtu nad rámec hodnocení arbitra 
z důvodu porovnání projednávaných projektů mezi sebou. Komise se s výsledným hodnocením arbitra plně 
neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli zvážit realizaci takto koncipovaného projektu vzhledem 
k následujícím nedostatkům: 

- Prospěch pro CS skupinu v takto koncipované žádosti o podporu je velmi nezřetelný. Komise konstatuje, 
že je naopak velmi zjevná snaha žadatele vybavit se hmotným majetkem a materiálem ve výši 10 mil. Kč 

- Není zdůvodněno používání pořizovaného materiálu v KA projektu a jeho prospěch pro CS 
- Není definováno další používání hmotného majetku a materiálu po skončení projektu 
- Není zdůvodněna činnost odborných pozic během letních prázdnin 

 
S ohledem na výše uvedené nedostatky považuje Komise realizaci projektu za velmi rizikovou. 
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Pořadové číslo  14. 

Název žadatele Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Název projektu Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 

Výsledný počet bodů 87,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 7 456 101,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 358 601,20 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

97 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.1 Psycholog 6 000,00  30,00  180 000,00  -36 000,00  

1.1.2.1.1.3.09 
Komunikace s firmami, 
exkurze do firem, OHK 

155,00  168,00  26 040,00  -29 760,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

783 000,00  1,00  783 000,00  -9 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

281 880,00  1,00  281 880,00  -3 240,00  

1.2 Nepřímé náklady    1 471 720,24  -19 500,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.2.1 Psycholog – rozsah pracovní náplně neodpovídá celkovému počtu měsíců. Žadatel neodůvodnil 
potřebu zapojení psychologa do projektu v době letních prázdnin. Komise zavazuje žadatele snížit počet jednotek 
na 30 měsíců.  
 
1.1.2.1.1.3.09 Komunikace s firmami, exkurze do firem, OHK – Komise konstatuje, že vzhledem k tomu, že žadatel 
v žádosti ani přílohách konkrétně neuvádí, kolik bude v rámci projektu realizovat exkurzí do firem, nedá se počet 
jednotek u položky objektivně posoudit. Pozice je v projektu zapojena dle žadatele po dobu 24 měsíců na 15 
hod./měsíc (tedy 360 hod.). Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu hodin na 7hod/měsíc, co odpovídá počtu 
168 jednotek. Počet hodin po úpravě odpovídá náplni práce dané pozice.  
 
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 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě struktury rozpočtu v kapitolách 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení dle metodiky uvedené v Uživatelské příručce IS KP14+ - Pokyny pro 
vyplnění formuláře žádosti o podporu (aktuální verze – 1.7), kapitola 5.14. Záložka Rozpočet, cit.: „Do položek 
Pojistné na sociální zabezpečení a Pojistné na zdravotní zabezpečení uveďte do sloupce Počet jednotek hodnotu 
„1“ a sloupce Cena jednotky hodnotu celé položky.“ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti, který je dle pravidel výzvy svázaný s indikátorem 5 40 00 Počet podpořených 
osob - pracovníci ve vzdělávání a stanovení 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  15. 

Název žadatele 
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy 
Havlové, Janské Lázně 

Název projektu Vzděláním a praxí k uplatnění na pracovním trhu 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004838 

Výsledný počet bodů 85,0 

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 5 458 965,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 444 045,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

14 920,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.7 
Odborný lektor - semináře pro 
pedagogy 

240,00  82,00  19 680,00  -4 920,00  

1.1.2.7.2.3 
Nájem automobilu při 
zahraničních stážích 

2 000,00  5,00  10 000,00  -10 000,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.3.7 Odborný lektor - semináře pro pedagogy – Komise neshledává žadatelem navrhovanou hodinovou 
sazbu 300,- Kč jako sazbu v obvyklé výši a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny (hodinové sazby) na 
240,- Kč. 
 
1.1.2.7.2.3 Nájem automobilu při zahraničních stážích – žadatel vykazuje jednu stáž na Slovensku, která bude 
zajištěna nájmem automobilu. V rozpočtu ale uvádí nájem auta na 2 stáže. Komise zavazuje žadatele ke snížení 
počtu jednotek na 1.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na hodnotu 60. 
Hodnota vychází z počtu pedagogů uvedených v popisu indikátoru, kteří se zúčastní kurzů DVPP (40 pedagogů) a 
workshopů (20 pedagogů). Komise dále zavazuje žadatele k doplnění indikátorů 5 40 00 Počet podpořených osob 
- pracovníci ve vzdělávání a 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky 
a dovednosti, které jsou dle pravidel výzvy svázány s indikátorem 6 00 00 Celkový počet účastníků. Komise 
zavazuje žadatele ke stanovení cílové hodnoty indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve 
vzdělávání dle pravidel výzvy a stanovení cílové hodnoty indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří 
v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti na hodnotu 60 (v souladu s cílovou hodnotou indikátoru 6 
00 00 Celkový počet účastníků). 
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Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 10 16 Počet uspořádaných jednorázových akcí v inkluzi a 
stanovení jeho cílové hodnoty na 8 a k doplnění indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných 
opatření začleněných do vzdělávání a stanovení cílové hodnoty na 480 (v souladu s hodnotami, které žadatel 
uvedl v příloze č. 4). 
 
Komise doporučuje žadateli vzhledem k jeho zaměření (speciální škola), aby se obsahy kurzů v DVPP dotýkaly 
problematiky tranzitních programů. 
 
Komise s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Komise se však s výsledným hodnocením arbitra plně neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli 
zvážit realizaci takto koncipovaného projektu vzhledem k nízké hodnotě zapojené cílové skupiny a k nastavení 
cílových hodnot indikátorů. 
 
S ohledem na výše uvedený nedostatek považuje Komise realizaci projektu za velmi rizikovou. 
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Pořadové číslo  16. 

Název žadatele Městské gymnázium a Základní škola Jirkov 

Název projektu Centra kolegiální podpory - cesta k implementaci APIV 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004677 

Výsledný počet bodů 82,0 

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 11 283 435,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 846 185,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 437 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.2 Manažer KA02 (CKP) 250,00  800,00  200 000,00  -80 000,00  

1.1.2.1.1.2.3 Vedoucí CKP (10 lidí) 240,00  3 000,00  720 000,00  -360 000,00  

1.1.2.1.1.2.4 Odborný garant CKP (10 lidí) 200,00  3 000,00  600 000,00  -300 000,00  

1.1.2.1.1.2.5 Manažer KA03 (Metodiky) 250,00  800,00  200 000,00  -80 000,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 031 800,00 1,00  1 031 800,00  -205 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

371 448,00   1,00  371 448,00  -73 800,00  

1.1.2.3.1.1 Notebook 13" + sw vybavení 17 000,00  17,00  289 000,00  -51 000,00  

1.2 Nepřímé náklady   1 969 237,00  -287 450,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.2 Manažer KA02 (CKP) a 1.1.2.1.1.2.5 Manažer KA03 (Metodiky) – u pozic Manažer KA2 a KA3 žadatel 
uvádí dobu trvání úvazku 28 měsíců, ačkoliv v harmonogramu klíčových aktivit (příloha č. 3) je u klíčové aktivity 
č. 2 uvedena délka 20 měsíců. Rozpor žadatel neobjasnil. Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu hodin pro 
dané pozice (počet jednotek) na 800 hodin.  
 
1.1.2.1.1.2.3 Vedoucí CKP (10 lidí) a 1.1.2.1.1.2.4 Odborný garant CKP (10 lidí) – Komise konstatuje, že náplň práce 
u obou těchto pozic se překrývá v takové míře, že je nutné snížit počet hodin v obou položkách rozpočtu. Vhledem 
ke skutečnosti, že 5 CKP bude realizováno 20 měsíců a 5 CKP 10 měsíců, Komise zavazuje ke krácení počtu hodin 
(počet jednotek) pro každou pozici na 3 000 hodin, co odpovídá 100 hodinám pro jeden měsíc trvání CKP.  
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1.1.2.3.1.1 Notebook 13" + sw vybavení – žadatel v komentáři k rozpočtu uvádí, že 3 notebooky jsou určeny pro 
potřeby členů RT. Není ale zřejmé, kteří členové realizačního týmu mají notebooky používat. Komise proto 
zavazuje žadatele ke snížení počtu kusů notebooků (počtu jednotek) na 17.  
 
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. 
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Pořadové číslo  17. 

Název žadatele 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. 
Vejdovského Olomouc - Hejčín 

Název projektu Šance pro děti se SVP 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871 

Výsledný počet bodů 81,0 

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 14 864 319,38 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 345 866,05 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

518 453,33 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.26 
KA4 - Pomocný specialista pro 
tvorbu pomůcek 

0,00  0,00  0,00  -300 396,00  

1.1.2.1.1.2.1 
KA2 - Pedagog č. 1 zapojené 
školy 1 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.2 
KA2 - Pedagog č. 2 zapojené 
školy 1 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.3 
KA2 - Pedagog č. 1 zapojené 
školy 2 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.4 
KA2 - Pedagog č. 2 zapojené 
školy 2 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.5 
KA2 - Pedagog č. 1 zapojené 
školy 3 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.6 
KA2 - Pedagog č. 2 zapojené 
školy 3 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.7 
KA2 - Pedagog č. 1 zapojené 
školy 4 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.2.8 
KA2 - Pedagog č. 2 zapojené 
školy 4 

160,00  700,00  112 000,00  -864,00  

1.1.2.1.1.3.1 KA3 - Externí přednášející 1 390,00  9,00  3 510,00  -990,00  

1.1.2.1.1.3.2 KA3 - Externí přednášející 2 390,00  9,00  3 510,00  -990,00  

1.1.2.1.1.3.3 KA3 - Externí přednášející 3 390,00  9,00  3 510,00  -990,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 666 443,63  1,00  1 666 443,63  -76 827,37  
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1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

599 919,71  1,00  599 919,71  -27 657,29  

1.2 Nepřímé náklady    2 869 173,21  -103 690,67  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.26 KA4 – Pomocný specialista pro tvorbu pomůcek – Komise zavazuje žadatele ke zrušení této pozice.  
Na plánované pozici se náplň práce z velké části překrývá s pozicí 1.1.2.1.1.1.25 KA4 – Specialista pro tvorbu 
pomůcek. Komise shledává zapojení obou pozic do projektu jako nehospodárné. 
 
1.1.2.1.1.2.1 KA2 - Pedagog č. 1 zapojené školy 1 
1.1.2.1.1.2.2 KA2 - Pedagog č. 2 zapojené školy 1 
1.1.2.1.1.2.3 KA2 - Pedagog č. 1 zapojené školy 2  
1.1.2.1.1.2.4 KA2 - Pedagog č. 2 zapojené školy 2  
1.1.2.1.1.2.5 KA2 - Pedagog č. 1 zapojené školy 3  
1.1.2.1.1.2.6 KA2 - Pedagog č. 2 zapojené školy 3  
1.1.2.1.1.2.7 KA2 - Pedagog č. 1 zapojené školy 4  
1.1.2.1.1.2.8 KA2 - Pedagog č. 2 zapojené školy 4 
Komise zavazuje žadatele ke změně struktury rozpočtu u daných položek. Všem pozicím pedagoga Komise 
stanovuje dle přílohy Realizační tým počet hodin (počet jednotek) na 700 hodin, co odpovídá hodinové dotaci 35 
hodin/měsíc. Dále Komise stanovuje hodinovou sazbu (jednotkovou sazbu) na 160,- Kč. 
 
1.1.2.1.1.3.1 KA3 - Externí přednášející 1  
1.1.2.1.1.3.2 KA3 - Externí přednášející 2 
1.1.2.1.1.3.3 KA3 - Externí přednášející 3 
Komise zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby (jednotková sazba) pro tyto pozice na 390,- Kč. Pro 
pracovníka v odborném týmu je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v 
OP VVV, stanoven ve výši 390,- Kč/hod (DPP, DPČ). Žadatel sice uvádí, že se jedná o excelentní/klíčové pracovníky, 
avšak klíčovým pracovníkem je pouze ten pracovník projektu, který naplňuje definici výzvy nebo Pravidel pro 
žadatele a příjemce – specifická část. Ani v jednom z těchto dokumentů pro danou výzvu není excelentní/klíčový 
zaměstnanec uveden, a podle pravidel OP VVV tedy není možné uplatňovat navýšené sazby pro tyto pracovníky. 
 
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 upozorňuje žadatele i ŘO na položky rozpočtu týkající se tisku metodik a pracovních listů 1 až 6. Dle 
informací uvedených v příloze č. 6 žádosti o podporu jeden kus pracovních listů, včetně zlomu a sazby a jazykové 
korektury vychází na 165 Kč, což se jeví jako vysoce nehospodárné vzhledem k cenám obvyklým a 
rovněž vzhledem k potřebám CS. Komise zavazuje žadatele k realizaci VŘ na položky tisku, zlomu a sazby. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných 
opatření začleněných do vzdělávání na hodnotu 50. V tomto indikátoru žadatel uvedl cílovou hodnotu 20 dětí a 
žáků, dle informací uvedených v žádosti o podporu ke KA3 však plánuje podpořit 50 žáků. 
 
Komise zavazuje žadatele k rozšíření území realizace a území dopadu projektu do dalšího kraje/dalších krajů. 
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Komise upozorňuje žadatele, že činnost v práci CKP se nesmí dublovat s činností spec. ped. centra, které žadatel 
zřizuje pro žáky se zrakovým postižením. Komise dále žadatele upozorňuje, že exkurze a praxe realizované pro 
žáky na středních školách vyplývají z příslušných RVP a tuto činnost nelze nahrazovat činností aktivit projektu (viz 
KA 3). 
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Pořadové číslo  18. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Inspirace v odlišnosti 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831 

Výsledný počet bodů 81,0 

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 24 996 460,72 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 21 653 993,02 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 342 467,70 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.01 
Metodický vedoucí Centra 
kolegiální podpory pro 
Olomoucký kraj - 0,5 úvazku 

7 000,00  36,00  252 000,00  -378 000,00  

1.1.2.1.1.2.02 

Metodický vedoucí Centra 
kolegiální podpory pro 
Jihomoravský kraj - 0,5 
úvazku 

7 000,00  36,00  252 000,00  -378 000,00  

1.1.2.1.1.2.03 

Metodický vedoucí Centra 
kolegiální podpory pro 
Moravskoslezský kraj 0,5 
úvazku 

7 000,00  36,00  252 000,00  -378 000,00  

1.1.2.1.1.2.06 
Odborný realizátor metodiky 
DIPEx - 0,6 úvazku 

0,00  0,00  0,00  -630 000,00  

1.1.2.1.1.2.09 

Metodický vedoucí pro 
podporu žáků se SVP při 
vstupu na trh práce v Ol. 
(Klub mimoškolních aktivit) 
kraj 0,3 úvazku 

8 000,00  30,00  240 000,00  -48 000,00  

1.1.2.1.1.2.10 

Metodický vedoucí pro 
podporu žáků se SVP při 
vstupu na trh práce (Klub 
mimoškolních aktivit) v 
Jihom. kraji 0,3 úvazku 

8 000,00  30,00  240 000,00  -48 000,00  

1.1.2.1.1.2.11 
Metodický vedoucí pro 
podporu žáků se SVP při 

8 000,00  30,00  240 000,00  -48 000,00  
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vstupu na trh práce (Klub 
mimoškolních aktivit) v MSK 
0,3 úvazku 

1.1.2.1.1.3.2 
Psycholog pro podporu 
rodičovských fór 

343,00  450,00  154 350,00  -205 650,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 555 700,00  1,00  2 555 700,00  -477 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

920 052,00  1,00  920 052,00  -171 720,00  

1.2 Nepřímé náklady    3 758 131,02  -580 097,70  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.01 Metodický vedoucí Centra kolegiální podpory pro Olomoucký kraj - 0,5 úvazku; 
1.1.2.1.1.2.02 Metodický vedoucí Centra kolegiální podpory pro Jihomoravský kraj - 0,5 úvazku; 
1.1.2.1.1.2.03 Metodický vedoucí Centra kolegiální podpory pro Moravskoslezský kraj 0,5 úvazku – Komise 
shledává uvedený rozsah pracovních činností u těchto pozic za neadekvátní ve vazbě na požadovaný úvazek ve 
výši 0,5 FTE a navíc se jejich pracovní náplň překrývá s pracovní náplní pozice 1.1.2.1.1.2.04 Pedagogičtí pracovníci 
škol. Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku pro výše uvedené pozice na 0,2 FTE. Jednotková cena je tedy 
stanovena na 7 000,- Kč.  
 
1.1.2.1.1.2.06 Odborný realizátor metodiky DIPEx - 0,6 úvazku – žadatel v příloze Realizační tým uvedl u této 
pozice totožnou pracovní náplň jako u pozice 1.1.2.1.1.2.05 Odborný realizátor metodiky DIPEx - 0,8 úvazku. 
Žadatel neobjasnil potřebnost obou pozic, a proto Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této pozice z rozpočtu 
projektu.  
 
1.1.2.1.1.2.09 Metodický vedoucí pro podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce v Ol. (Klub mimoškolních aktivit) 
kraj 0,3 úvazku; 
1.1.2.1.1.2.10 Metodický vedoucí pro podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce (Klub mimoškolních aktivit) 
v Jihom. kraji 0,3 úvazku; 
1.1.2.1.1.2.11 Metodický vedoucí pro podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce (Klub mimoškolních aktivit) 
v MSK 0,3 úvazku – Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu měsíců (počet jednotek) pro zapojení těchto pozic 
do projektu na 30, vzhledem k tomu, že aktivity probíhají ve školním roce a žadatel podrobně neodůvodnil činnost 
těchto pozic v době letních prázdnin. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Psycholog pro podporu rodičovských fór – žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této pozice kód 
zaměstnání CZ-ISCO (pro ISPV) 2310. Komise zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby (jednotkové sazby) této 
pozice na 343,- Kč, což je výše odpovídající 3. kvartilu daného kódu.  
 
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) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na cílovou hodnotu 55. 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3.1 Společné indikátory musí být pro projekt 
koncipovány tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní 
podpory. Vzhledem k tomu, že cílová hodnota indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a dovednosti je 55, Komise zavazuje žadatele uvést cílovou hodnotu indikátoru 
6 00 00 Celkový počet účastníků do 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  19. 

Název žadatele 3. základní škola Heuréka, s.r.o. 

Název projektu 
Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky 
do tříd se žáky se sluchovým postižením 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854 

Výsledný počet bodů 80,0 

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 14 298 662,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 294 162,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 004 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.04 Věcný koordinátor - aktivita p6 30 000,00  9,00  270 000,00  -270 000,00  

1.1.2.1.1.2.05 Věcný koordinátor - aktivita v4 30 000,00  9,00  270 000,00  -270 000,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 604 875,00  1,00  1 604 875,00  -135 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

577 755,00  1,00  577 755,00  -48 600,00  

1.1.2.6.1.2 
Doprava výstavy pro osvětu 
inkluze 

10 000,00  24,00  240 000,00  -80 000,00  

1.2 Nepřímé náklady    2 658 832,50  -200 900,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.04 Věcný koordinátor - aktivita p6 a 1.1.2.1.1.2.05 Věcný koordinátor - aktivita v4 – Komise považuje 
žadatelem navrhovaný úvazek u obou pozic za neadekvátní a nadhodnocený ve vazbě na doložený popis náplně 
práce a rozsah výstupů projektu. Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku na 0,25 FTE po dobu 36 měsíců.  
 
1.1.2.6.1.2 Doprava výstavy pro osvětu inkluze – Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek u této 
položky na 24, což odpovídá plánovanému počtu uspořádaných akcí. 
 
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 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise upozorňuje žadatele i ŘO k možnému chybnému zařazení položek 1.1.2.3.2.1 Výstava - Exponát ucho a  
1.1.2.3.2.2 Výstava - Zařízení pro simulaci vad sluchu do kapitoly 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční. Na 
základě žadatelem uvedené jednotkové ceny a popisu tyto položky dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část, kap. 8.7.2 svým charakterem spadají do kapitoly 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč 
HIM a 60 tis. Kč NHIM). V případě potvrzení chybného zařazení výše uvedených položek zavazuje Komise před 
vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k úpravě. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti na hodnotu 12 osob a cílové hodnoty indikátoru 5 16 11 Počet 
dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření začleněných do vzdělávání na hodnotu 25 osob. Původní hodnoty 
indikátorů jsou s přihlédnutím k délce trvání projektu a výši rozpočtu podhodnocené. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků a stanovení cílové hodnoty 
tohoto indikátoru na 12. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3.1 Společné indikátory 
musí být pro projekt koncipovány tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální 
hranice bagatelní podpory. Vzhledem k tomu, že cílová hodnota indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti je 12, Komise zavazuje žadatele uvést 
cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků do souladu s indikátorem 5 25 10 Počet pracovníků 
ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. 
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IV. 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.  
 
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 10. 5. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 

 

 

 


