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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
26. 2. 2019 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

 
Fialová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 5. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 
(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám) II 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy  
 

450 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Mgr. Zuzana Papáčková 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

Tomáš Zmeškal, B.A. Hons 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek 

Název projektu Podpora žáků základních škol v Mostě 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744 

Výsledný počet bodů 95,5 

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 29 486 696,68 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 29 164 910,68 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

321 786,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.2 KA 5 - Pomůcky ZŠ kroužky, 
58x á rok, 1000 Kč á rok tj. 
3000 á kroužek za projekt 

2 700,00  58,00  156 600,00  -17 400,00  

1.1.2.3.1.3 KA 9 - Pomůcky ZŠ na akce 
se zapojením rodičů, 22 
akcí x 500 Kč á rok, 3 roky 

450,00  66,00  29 700,00  -3 300,00  

1.1.2.3.3.1 KA 3, 4 - Spotřební materiál 
pro mimoškolní klubové 
doučování (Sovička a 
Záplata á 15 tis, KNM á 30 
tis Kč) na 3 roky 

30 000,00  1,00  30 000,00  -30 000,00  

1.1.2.3.3.2 KA 5 - Spotřební materiál 
ZŠ na kroužky - 58x, 2000 á 
kroužek á rok, 3 roky 

1 000,00  174,00  174 000,00  -174 000,00  

1.1.2.3.3.3 KA 9 - Spotřební materiál 
ZŠ na akce se zapojením 
rodičů, 22 akcí á rok, 1000 
Kč á akce, 3 akce 

500,00  66,00  33 000,00  -33 000,00  

1.1.2.3.3.4 KA 1 - Spotřební materiál 
ZŠ doučování v 
doučovacích klubech, 10 
škol, 1000 Kč á škola á rok, 
3 roky 

500,00  30,00  15 000,00  -15 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 448 884,68  -49 086,00  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.2 KA 5 - Pomůcky ZŠ kroužky, 58x á rok, 1000 Kč á rok tj. 3000 á kroužek za projekt 
1.1.2.3.1.3 KA 9 - Pomůcky ZŠ na akce se zapojením rodičů, 22 akcí x 500 Kč á rok, 3 roky  
 
Součástí výše uvedených položek jsou mimo jiné i pomůcky, které mají být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část, kap. 8.7.4.3 hrazeny z nepřímých nákladů bez ohledu na jejich využití v projektu. Žadatel v žádosti 
sice zmiňuje, že část výdajů bude hradit z nepřímých nákladů, z popisu však není zřejmé, zda se toto týká právě 
pomůcek uvedených v těchto položkách. Z taxativního výčtu plánovaných pomůcek uvedeného v příloze 
Komentář k rozpočtu se nedá vyčíslit přesná výše nákladů položky spadající do nepřímých nákladů, dá se však říci, 
že tyto náklady netvoří zásadní podíl na celkových nákladech položek. Z výše uvedených důvodů Komise zavazuje 
žadatele ke krácení položek o 10 %. 
 
1.1.2.3.3.1 KA 3, 4 - Spotřební materiál pro mimoškolní klubové doučování (Sovička a Záplata á 15 tis, KNM á 30 
tis Kč) na 3 roky 
1.1.2.3.3.2 KA 5 - Spotřební materiál ZŠ na kroužky - 58x, 2000 á kroužek á rok, 3 roky 
1.1.2.3.3.3 KA 9 - Spotřební materiál ZŠ na akce se zapojením rodičů, 22 akcí á rok, 1000 Kč á akce, 3 akce 
1.1.2.3.3.4 KA 1 - Spotřební materiál ZŠ doučování v doučovacích klubech, 10 škol, 1000 Kč á škola á rok, 3 roky  
 
Součástí výše uvedených položek jsou mimo jiné i pomůcky, které mají být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část, kap. 8.7.4.3 hrazeny z nepřímých nákladů bez ohledu na jejich využití v projektu. Žadatel v žádosti 
sice zmiňuje, že část výdajů bude hradit z nepřímých nákladů, z popisu však není zřejmé, zda se toto týká právě 
pomůcek uvedených v těchto položkách. Z taxativního výčtu plánovaných pomůcek uvedeného v příloze 
Komentář k rozpočtu se nedá vyčíslit přesná výše nákladů položky spadající do nepřímých nákladů, dá se však říci, 
že tyto náklady jsou ve výše uvedených položkách zastoupeny ve větší míře. Z výše uvedených důvodů Komise 
zavazuje žadatele ke krácení položek o 50 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů před vydáním právního aktu o převodu/poskytnutí 
podpory (dále jen „PA“) k úpravě hodnoty indikátoru 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání, 
a to tak, aby se každý žák se započítal pouze 1krát (ne opakovaně). 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. 

Název projektu Nové postupy při vzdělávání chanovských žáků 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694 

Výsledný počet bodů 92 

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 11 166 903,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 195 111,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

971 791,50 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 Doučující pracovník žáků ZŠ - 
přímá ped. činnost a příprava 
DRK 

222,00  1 827,00  405 594,00  -98 658,00  

1.1.2.1.1.2.02 Doučující pracovník žáků SŠ - 
přímá ped. činnosta a příprava 
DRK 

227,00  1 827,00  414 729,00  -89 523,00  

1.1.2.1.1.2.03 Doprovodná osoba - exkurze 
na SŠ/zaměstnavatelům DRK 

153,00  113,00  17 289,00  -13 899,00  

1.1.2.1.1.2.04 Lektor žáků ZŠ - KA 06 - 
kroužek Moje město - přímá 
ped. činnost a příprava DRK 

240,00  942,00  226 080,00  -28 260,00  

1.1.2.1.1.2.05 Lektor žáků SŠ - KA 06 - 
kroužek Moje město - přímá 
ped. činnost a příprava DRK 

240,00  942,00  226 080,00  -28 260,00  

1.1.2.1.1.2.06 Lektor žáků ZŠ - KA 07- 
kroužek Tradiční romské tance 
DRK 

240,00  628,00  150 720,00  -18 840,00  

1.1.2.1.1.2.07 Lektor žáků SŠ - KA 07 - 
kroužek Tradiční romské tance 
DRK 

240,00  628,00  150 720,00  -18 840,00  

1.1.2.1.1.2.08 Lektor žáků ZŠ - KA 08 - 
kroužek Sportovní tým DRK 

240,00  628,00  150 720,00  -18 840,00  

1.1.2.1.1.2.09 Lektor žáků SŠ - KA 08 - 
kroužek Sportovní tým DRK 

240,00  628,00  150 720,00  -18 840,00  

1.1.2.1.1.2.10 Lektor žáků ZŠ - KA 09 - 
kroužek Komunitní dělání -
přímá ped. činnost a příprava 
DRK 

240,00  942,00  226 080,00  -28 260,00  
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1.1.2.1.1.2.11 Lektor žáků SŠ - KA 09 - 
kroužek Komunitní děláná - 
přímá ped. činnosta příprava 
DRK 

240,00  942,00  226 080,00  -28 260,00  

1.1.2.1.1.3.1 Doučující pracovník žáků ZŠ - 
přímá ped. činnost a příprava 
ZŠ 

222,00  1 980,00  439 560,00  -106 920,00  

1.1.2.1.1.3.2 Doprovodná osoba - exkurze 
SŠ/zaměstnavatelé - ZŠ 

153,00  75,00  11 475,00  -9 225,00  

1.1.2.1.1.3.4 Doučující pracovník žáků SŠ - 
přímá ped. činnost a příprava 
SŠ 

227,00  1 980,00  449 460,00  -97 020,00  

1.1.2.1.1.3.5 Doprovodná osoba exkurze 
SŠ/zaměstnavatelé - SŠ 

153,00  75,00  11 475,00  -9 225,00  

1.1.2.1.1.3.8 Expert - lektor - výjezdové 
setkání 

240,00  60,00  14 400,00  -12 600,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

1 174 929,00  1,00  1 174 929,00  -97 620,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

422 974,44  1,00  422 974,44  -35 143,20  

1.1.2.6.1.2 Ubytování včetně strava - 
výjezdová setkání 

220 800,00  1,00  220 800,00  -19 200,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 039 022,36  -194 358,30  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Kariérový poradce DRK 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení. Plánovaná 
sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2423 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k doplnění kódu CZ-ISCO 
2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.2 Odborný asistent pro rodiny DRK 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 26355 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti 
a mládež (kromě péče o zdravotně postižené). Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 26335 dle ISPV. 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k doplnění kódu 
CZ-ISCO 26355 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.4 Koordinátor inkluze ZŠ 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury  
a zdravotnictví. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad 
rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k doplnění kódu CZ-ISCO 24227 - Specialisté  
v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
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1.1.2.1.1.2.01 Doučující pracovník žáků ZŠ - přímá ped. činnost a příprava DRK 
1.1.2.1.1.3.1 Doučující pracovník žáků ZŠ - přímá ped. činnost a příprava ZŠ 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2341 - Učitelé na 1. stupni základních škol. Komise zavazuje 
žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2341 - Učitelé na 1. stupni základních škol v příloze Realizační tým před 
vydáním PA a zároveň ke krácení sazby na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období 1. pol. 2018 ve výši 222,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.02 Doučující pracovník žáků SŠ - přímá ped. činnosta a příprava DRK 
1.1.2.1.1.3.4 Doučující pracovník žáků SŠ - přímá ped. činnost a příprava SŠ 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2330 - Učitelé na středních školách (kromě odborných 
předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 
2330 - Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol 
v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení sazby na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu 
www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 1. pol. 2018 ve výši  
227,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.03 Doprovodná osoba - exkurze na SŠ/zaměstnavatelům DRK 
1.1.2.1.1.3.2 Doprovodná osoba - exkurze SŠ/zaměstnavatelé - ZŠ 
1.1.2.1.1.3.5 Doprovodná osoba exkurze SŠ/zaměstnavatelé - SŠ 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 5312 - Asistenti pedagogů. Komise zavazuje žadatele 
k úpravě kódu CZ-ISCO na 5312 - Asistenti pedagogů v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení 
sazby na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období 1. pol. 2018 ve výši 153,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.04 Lektor žáků ZŠ - KA 06 - kroužek Moje město - přímá ped. činnost a příprava DRK 
1.1.2.1.1.2.05 Lektor žáků SŠ - KA 06 - kroužek Moje město - přímá ped. činnost a příprava DRK 
1.1.2.1.1.2.06 Lektor žáků ZŠ - KA 07 - kroužek Tradiční romské tance DRK 
1.1.2.1.1.2.07 Lektor žáků SŠ - KA 07 - kroužek Tradiční romské tance DRK 
1.1.2.1.1.2.08 Lektor žáků ZŠ - KA 08 - kroužek Sportovní tým DRK 
1.1.2.1.1.2.09 Lektor žáků SŠ - KA 08 - kroužek Sportovní tým DRK 
1.1.2.1.1.2.10 Lektor žáků ZŠ - KA 09 - kroužek Komunitní dělání -přímá ped. činnost a příprava DRK 
1.1.2.1.1.2.11 Lektor žáků SŠ - KA 09 - kroužek Komunitní dělání - přímá ped. činnost a příprava DRK 
1.1.2.1.1.3.8 Expert - lektor - výjezdové setkání 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického 
vyučování, lektoři. Plánovaná hodinová sazba nepřekračuje horní limit D9 kódu 2320 dle ISPV, ale v porovnání 
s hodinovou sazbou pozic s obdobnou náplní práce u jiných žádostí projednávaných Komisí se jeví jako 
nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2320 - Učitelé odborných předmětů, 
praktického vyučování, lektoři v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení hodinové sazby na 
240,-/hod., a to na základě porovnání žádostí projednávaných Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.1.1.1.3 Metodik projektu DRK 
1.1.2.1.1.3.3 Metodik projektu ZŠ 
1.1.2.1.1.3.6 Metodik projektu SŠ 
1.1.2.1.1.3.7 Metodik projektu OMNI TEMPORE  
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V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských 
zdrojů. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit D9 kódu 2424 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele k doplnění 
kódu CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním 
PA. 
 
1.1.2.6.1.2 Ubytování včetně strava – výjezdová setkání 
Součástí položky jsou mimo jiné i výdaje na stravné v plánované výši 1000,- Kč/výjezd, tj. 2 dny. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2 je stanoven maximální limit pro stravování účastníků ve výši 400,- Kč 
na den. Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na stravné na 800,-Kč/výjezd, tzn. krácení celé položky 
o 19 200,- Kč. 
  
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Základní škola a Mateřská škola Karlovice 

Název projektu Otevřená škola Karlovice 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011673 

Výsledný počet bodů 87 

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 5 280 650,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 818 150,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

462 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.3 Hasičský soutěžní stroj - hasičský 
generátor 

0,00  0,00  0,00  -250 000,00  

1.1.2.3.3 Materiál 993 500,00  1,00  993 500,00  -120 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  963 630,00  -92 500,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor aktivit  
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2359. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury 
a zdravotnictví.  Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 24227 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 
24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Lektor – rozpis osob v Přehledu aktivit 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2359. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 23594 - Pedagogové volného času.  Plánovaná sazba však 
nepřekračuje horní limit D9 kódu 23594 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na 
kód 23594 - Pedagogové volného času v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Lektor výjezdových aktivit   
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2359. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, 
lektoři. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele 
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pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.3.3 Materiál 
Součástí položky je i Sportovní vybavení družstva pro hasičský kroužek, jehož pořízení je v souvislosti s krácením 
položky 1.1.1.1.3 Hasičský soutěžní stroj - hasičský generátor neúčelné, a proto Komise zavazuje žadatele ke 
krácení této části položky v plném rozsahu, tj. krácení položky 1.1.2.3.3 Materiál o 120 000,- Kč. 
 
1.1.1.1.3 - Hasičský soutěžní stroj - hasičský generátor 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Položka není dostatečně odůvodněna, chybí 
informace o rozsahu jejího využití v době realizace projektu (např. počet dnů) a dále není uvedeno, jaký má 
zakoupené zařízení konkrétní přínos pro cílovou skupinu. Dále není doložen způsob stanovení ceny pořizovaného 
stroje (např. průzkum trhu) a nejsou také uvedeny parametry, které by měl pořizovaný stroj splňovat. I přes 
navržené krácení je dle Komise možné se stávající technikou hasičský kroužek realizovat. Pokud by se žadatel 
rozhodl kroužek nerealizovat, pak zbývající výdaje související s hasičským kroužkem musejí být z rozpočtu 
vyřazeny a nikoliv převedeny na jiné aktivity. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke specifikaci stanovení cílových hodnot všech zvolených indikátorů včetně uvedení 
způsobu doložení před vydáním PA.  
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 
část, kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Oblastní charita Most 

Název projektu Centrum pro děti Janováček 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011312 

Výsledný počet bodů 86 

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 5 684 086,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 684 086,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
1.1.2.1.1.1.1 Pedagog 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV, ale dle již nepoužívané národní 
klasifikace vzdělání KKOV. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) 
uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-
ISCO 23591 - Speciální pedagogové. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 23591 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele pouze k doplnění kódu CZ-ISCO 23591 - Speciální pedagogové v příloze Realizační tým před 
vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.2 Dopolední pracovník centra 
1.1.2.1.1.1.3 Odpolední pracovník centra 
1.1.2.1.1.1.4 Asistent sociální inkluze 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV, ale dle již nepoužívané národní 
klasifikace vzdělání KKOV. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) 
uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-
ISCO 34125 - Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené). Plánované 
sazby nepřekračují horní limit Q3 kódu 34125 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k doplnění kódu CZ-ISCO 
34125 - Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)v příloze Realizační 
tým před vydáním PA. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že činnosti asistenta inkluze nesmí korespondovat s náplní práce školních asistentů, 
neboť veškeré výdaje spojené s činností školního asistenta jsou dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část, kap. 8.8 nezpůsobilými výdaji. Komise zároveň doporučuje ŘO zvýšenou pozornost při kontrole výdajů této 
pozice v průběhu realizace projektu. 
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická 
část, kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Centrum D8 o.p.s. 

Název projektu 
Podpůrné předškolní a školní centrum pro děti, žáky a jejich 
rodiče 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760 

Výsledný počet bodů 86 

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 16 243 613,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 239 488,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 125,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.3 Multifunkční zařízené pro běžné 
využití [KA02 + KA03] 

5 400,00  3,00  16 200,00  -3 300,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 247 897,75  -825,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Vedoucí předškolního klubu [KA02], 1 úvazek 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2320. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2422 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele nad rámec 
hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2422 - Specialisté v 
oblasti strategie a politiky organizací v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.3 Metodik práce s rodiči v předškolním centru [KA02], 0,25 úvazek 
1.1.2.1.1.1.4 Garant speciálního doučování pro děti se specifickými potřebami [KA3], 0,5 úvazek 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2320. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele nad rámec 
hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté v 
oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
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1.1.2.3.1.3 Multifunkční zařízení pro běžné využití [KA02 + KA03] 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů obou hodnotitelů na základě porovnání žádostí 
projednávaných danou Komisí mezi sebou na návrh ŘO ke krácení položky na jednotkovou cenu 5 400,- Kč tak, 
aby jednotková cena odpovídala cenám tohoto zařízení uvedeným v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3. 
Překročení doporučené sazby pro plánované multifunkční zařízení není v žádosti o podporu ani jejích přílohách 
zdůvodněno. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  12. 

Název žadatele Diakonie ČCE - středisko Vsetín 

Název projektu Od Pramínku k řece 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011680 

Výsledný počet bodů 84 

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 6 548 390,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 436 390,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

112 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.06 Fotoaparát 0,00  0,00  0,00  -5 000,00  

1.1.2.3.3.2 Výtvarné pomůcky a materiál 600,00  36,00  21 600,00  -21 600,00  

1.1.2.6.1.4 Mentor inkluzivního vzdělávání 500,00  90,00  45 000,00  -63 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 287 278,00  -22 400,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.3 Lektoři vzdělávání žáků 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2330. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, 
lektoři. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele 
pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.3.1.06 Fotoaparát 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Pořízení fotoaparátu není pro realizaci aktivit 
nezbytně nutné a tedy ani účelné a vzhledem k deklarovanému použití lze k pořizování fotografií v průběhu aktivit 
využít zakoupené mobilní telefony.  
 
Položka 1.1.2.3.3.2 Výtvarné pomůcky a materiál 
Součástí výše uvedených položek jsou mimo jiné i pomůcky, které mají být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část, kap. 8.7.4.3 hrazeny z nepřímých nákladů bez ohledu na jejich využití v projektu. Žadatel v žádosti 
sice zmiňuje, že část výdajů bude hradit z nepřímých nákladů, z popisu však není zřejmé, zda se toto týká právě 
pomůcek uvedených v těchto položkách. Z taxativního výčtu plánovaných pomůcek uvedeného v příloze 
Komentář k rozpočtu se však nedá vyčíslit přesná výše nákladů položky spadající do nepřímých nákladů, dá se však 
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říci, že tyto náklady jsou ve výše uvedených položkách zastoupeny ve větší míře. Z výše uvedených důvodů Komise 
zavazuje žadatele ke krácení položek o 50 %. 
 
1.1.2.6.1.4 Mentor inkluzivního vzdělávání 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 500,- Kč, a to vzhledem k tomu že se jedná o službu 
a v jednotkové ceně jsou též zohledněny vedlejší výdaje. V žádosti ani jejích přílohách není doložena obvyklá výše 
navrhované jednotkové ceny, resp. průzkum trhu. Krácení položky je provedeno s ohledem na ceny v místě a čase 
obvyklé. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele upravit hodnotu indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí, na hodnotu 10 před vydáním PA. V indikátoru se vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny 
aktivitami realizovanými v rámci projektu (včetně žadatele). 
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  13. 

Název žadatele NADĚJE 

Název projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718 

Výsledný počet bodů 84 

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 7 486 970,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 430 747,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

56 222,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.3.5 Herní prvky pro předškolní děti 
(Podaktivita 2.2) 

0,00  0,00  0,00  -30 000,00  

1.1.2.6.1.5 Vzdělávání zaměstnanců projektu 0,00  0,00  0,00  -14 978,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 486 149,50  -11 244,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Lektor/ka doučování 4 * 0,25 úvazku 
1.1.2.1.1.1.2 Lektor/ka doučování 4 * 0,375 
1.1.2.1.1.1.3 Lektor/ka předškolního centra 3 * 0,5 úvazku 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického 
vyučování, lektoři. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2320 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele 
pouze k doplnění kódu CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor aktivit 2 * 25 hodin 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice neuvádí kód pozice dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi 
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací. 
Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit D9 kódu 2422 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k doplnění kódu 
CZ-ISCO 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
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1.1.2.3.3.5 Herní prvky pro předškolní děti (Podaktivita 2.2) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Položka má sloužit k vybavení venkovních prostor 
předškolních klubů houpadly a venkovními sportovně zábavními prvky, nejedná se tedy o výchovně vzdělávací 
pomůcky či materiál sloužící k podpoře dětí. Jedná se tak o neopodstatněnou položku rozpočtu, jejíž pořízení není 
nezbytně nutné k dosažení plánovaných výstupů projektu. 
 
1.1.2.6.1.5 Vzdělávání zaměstnanců projektu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Plánované výdaje nejsou dostatečně odůvodněny, 
chybí informace ve vazbě na potřeby cílových skupin. Žadatel sice v příloze Komentář k rozpočtu uvádí propojení 
s podaktivitami 2.2 a 3.1, avšak v popisu klíčových aktivit bližší informace neuvádí. Jedná se tak 
o neopodstatněnou položku rozpočtu, jejíž pořízení není nezbytně nutné k dosažení plánovaných výstupů 
projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele upravit hodnotu indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí, na hodnotu 4 před vydáním PA. V indikátoru se vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny 
aktivitami realizovanými v rámci projektu (včetně žadatele). 
 
Dále Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 11.2. Pokyny pro 
žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  14. 

Název žadatele S.T.O.P., z.s. 

Název projektu S.T.O.P. školní neúspěšnosti v Ostravě 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011791 

Výsledný počet bodů 84 

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 6 140 665,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 140 665,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 11.2. Pokyny pro 
žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
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Pořadové číslo  15. 

Název žadatele Romodrom o.p.s. 

Název projektu Podpora inkluze ve Slaném 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270 

Výsledný počet bodů 83,5 

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 22 052 855,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 647 326,02 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 405 528,98 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.02 Pracovník s předškolními 
dětmi Romodrom (2x0,5) - 
první 3 měsíce realizace 

29 698,00  3,00  89 094,00  -15 906,00  

1.1.2.1.1.1.03 Pracovník s předškolními 
dětmi Romodrom (2x1,0) - od 
4. měsíce realizace 

59 396,00  33,00  1 960 068,00  -349 932,00  

1.1.2.1.1.1.06 Koordinátor pro rodiče 
Romodrom (1x0,5)- první 3 
měsíce realizace 

14 849,00  3,00  44 547,00  -7 953,00  

1.1.2.1.1.1.07 Koordinátor pro rodiče 
Romodrom (1x1,0)- od 4. 
měsíce realizace 

29 698,00  33,00  980 034,00  -174 966,00  

1.1.2.1.1.1.09 Pracovník s předškolními 
dětmi Tosara (4x0,5) - po 
celou dobu realizace projektu 

59 396,00  33,00  1 960 068,00  -559 932,00  

1.1.2.1.1.1.10 Pracovník se školními dětmi 
Tosara (1x0,5) - po celou dobu 
realizace projektu 

17 500,00  33,00  577 500,00  -52 500,00  

1.1.2.1.1.1.12 Koordinátor pro rodiče Tosara 
(1x0,5)- po celou dobu 
realizace projektu 

14 849,00  33,00  490 017,00  -139 983,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

2 631 582,00  1,00  2 631 582,00  -325 314,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

947 369,52  1,00  947 369,52  -117 114,48  

1.1.2.3.2.6 2x kompletní vybavení 
vzdělávacího centra (2x10 

0,00  0,00  0,00  -62 400,00  
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židle učebna + 2x2 stoly do 
učebny): 20 x 2000 + 4 x 5600 

1.1.2.3.2.7 Další materiál pro přímou 
práci s dětmi, který nespadá 
do kancelářských potřeb (10 
000Kč/rok Romodrom + 10 
000Kč/rok Tosara)= 20 000x 3 

10 000,00  3,00  30 000,00  -30 000,00  

1.1.2.3.2.8 Montessori pomůcky a 
vybavení 

150 000,00  1,00  150 000,00  -150 000,00  

1.1.2.6.1.2 Aktivizační a motivační letáky - 
služby grafika (170 Kč/hod) 

0,00  0,00  0,00  -2 040,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 409 866,50  -417 488,50  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.02 Pracovník s předškolními dětmi Romodrom (2x0,5) - první 3 měsíce realizace 
1.1.2.1.1.1.03 Pracovník s předškolními dětmi Romodrom (2x1,0) - od 4. měsíce realizace 
1.1.2.1.1.1.06 Koordinátor pro rodiče Romodrom (1x0,5)- první 3 měsíce realizace 
1.1.2.1.1.1.07 Koordinátor pro rodiče Romodrom (1x1,0)- od 4. měsíce realizace 
1.1.2.1.1.1.09 Pracovník s předškolními dětmi Tosara (4x0,5) - po celou dobu realizace projektu 
1.1.2.1.1.1.12 Koordinátor pro rodiče Tosara (1x0,5)- po celou dobu realizace projektu 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí kód CZ-ISCO 23591. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2342 - Učitelé v oblasti předškolní výchovy. Komise zavazuje 
žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2342 - Učitelé v oblasti předškolní výchovy v příloze Realizační tým před 
vydáním PA a zároveň ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období 1. pol. 2018 ve výši 29 698,- za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje 
žadatele u položek 1.1.2.1.1.1.09 a 1.1.2.1.1.1.12 ke krácení počtu jednotek na 33, a to vzhledem k tomu, že 
žadatelem plánovaný počet jednotek není jasně provázán s harmonogramem aktivit. Pozice je v projektu 
plánována po celou dobu realizace projektu, avšak v příloze Harmonogram klíčových aktivit je uvedena doba 
trvání aktivit, ke kterým se výše uvedené položky vztahují, v délce 33 měsíců.       
 
1.1.2.1.1.1.08 Metodik Tosara (0,5) – po celou dobu realizace projektu 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 23591. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele nad rámec 
hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté 
v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.10 Pracovník se školními dětmi Tosara (1x0,5) - po celou dobu realizace projektu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek na 33, a to vzhledem k tomu, že žadatelem plánovaný počet 
jednotek není jasně provázán s harmonogramem aktivit. Pozice je v projektu plánována po celou dobu realizace 
projektu, avšak v příloze Harmonogram klíčových aktivit je uvedena doba trvání aktivit, ke kterým se výše uvedená 
položka vztahuje, v délce 33 měsíců.       
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1.1.2.3.2.6 2x kompletní vybavení vzdělávacího centra (2x10 židle učebna + 2x2 stoly do učebny): 20 x 2000 + 4 x 
5600 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Výdaje spojené se stavebními úpravami 
neformálních klubů, jejich vybavování nábytkem a pořízení ICT techniky jsou dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část, kap. 8.8 nezpůsobilým výdajem. 
 
1.1.2.3.2.7 Další materiál pro přímou práci s dětmi, který nespadá do kancelářských potřeb (10 000Kč/rok 
Romodrom + 10 000Kč/rok Tosara)= 20 000x 3 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 50 %. Z popisu uvedeného v příloze Komentář k rozpočtu není 
zřejmé, co má být součástí pořizovaného materiálu, dle kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část a kap. 5.2.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, je žadatel povinen položku konkrétně specifikovat. 
Po krácení jsou výdaje na materiál adekvátní popsaným aktivitám. 
 
1.1.2.3.2.8 Montessori pomůcky a vybavení 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 50 %. Z popisu uvedeného v příloze Komentář k rozpočtu není 
zřejmé, co má být součástí pořizovaného materiálu, dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 
8.7.2 a obecná část, kap. 5.2.8 je žadatel povinen položku konkrétně specifikovat. Po krácení jsou výdaje na 
materiál adekvátní popsaným aktivitám. 
 
1.1.2.6.1.2 Aktivizační a motivační letáky - služby grafika (170 Kč/hod) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Popis položky uvedený v příloze Komentář rozpočtu 
je nedostatečný, nicméně i tak z něj vyplývá, že letáky jsou propagačního charakteru. Výdaje na propagaci 
a publicitu spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Dále Komise zavazuje žadatele k následující úpravě: 
V příloze č. 6 Realizační tým je ve sloupci Způsob odměňování v organizaci uvedena platové sféra, žadatel je však 
subjektem odměňujícím mzdou a patří tedy do mzdové sféry podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhu obou hodnotitelů na základě 
návrhu ŘO k úpravě přílohy Realizační tým (sloupce Způsob odměňování v organizaci).  
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
 
ŘO upozorňuje, že účast partnera Asociace Montessori ČR v projektu musí splňovat podmínky uvedené v PpŽP - 
obecná část, kap. 13, tzn. že jeho účast nesmí být založena na komerčním vztahu k předmětu projektu a k příjemci, 
toto pravidlo platí po celou dobu realizace projektu. Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat 
se svými partnery uvedenými ve schválené žádosti o podporu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem je 
dodávka nebo služby pro projekt poskytnuté za úplatu. 
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Pořadové číslo  16. 

Název žadatele 
Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková 
organizace 

Název projektu MOTIVACE-Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče. 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011696 

Výsledný počet bodů 80 

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 9 116 018,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 079 018,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

37 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.7 Multifunkční tiskárna 5 400,00  1,00  5 400,00  -19 600,00  

1.1.2.3.3.6 Didaktické pomůcky-Kroužek - 
Kroužek tvořivosti 

50 000,00  1,00  50 000,00  -10 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 815 803,60  -7 400,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Pracovník doučovacího klubu 
1.1.2.1.1.1.2 Pracovník doučovacího klubu 
1.1.2.1.1.1.3 Pracovník předškolního centra 
1.1.2.1.1.1.4 Pracovník předškolního centra 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2359. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 23594 - Pedagogové volného času. Plánované sazby však 
nepřekračují horní limit Q3 kódu 23594 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou 
hodnotitelů na návrh ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 23594 - Pedagogové volného času v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.7 Pracovník pro práci s rodiči  
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2424. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, 
lektoři. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele nad 
rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 - Učitelé 
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odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami) v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.3.1.7 Multifunkční tiskárna 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 5400,- Kč tak, aby jednotková cena odpovídala ceně 
tohoto zařízení uvedeného v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3 pro multifunkční zařízení pro standardní 
používání. Pořízení multifunkčního zařízení pro intenzivní využití není v žádosti o podporu ani jejích přílohách 
dostatečně zdůvodněno.  
 
1.1.2.3.3.6 Didaktické pomůcky-Kroužek - Kroužek tvořivosti  
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby na 50 000,- Kč. V rámci položky je mimo jiné plánováno 
pořízení keramické pece v ceně 50 000,- Kč, jejíž potřebnost lze v žádosti a jejích přílohách dohledat. Plánovaná 
pořizovací cena však neodpovídá cenám v místě a čase obvyklým a Komise zavazuje žadatele k jejímu krácení 
o 10 000,- Kč. Komise zároveň upozorňuje žadatele na realizování Kroužku tvořivosti v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.2 tak, aby nedocházelo k realizaci vyloučených aktivit, viz kap. 
5.2.4.3 těchto pravidel.  
 
Komise upozorňuje žadatele, že v příloze Komentář k rozpočtu je u položky č. 1.1.2.6.1.2 Přepravné autobusem 
chybně označena aktivita 3.8, avšak dle žádosti o podporu se má jednat o podaktivitu 2.8. Komise zavazuje 
žadatele k uvedení v soulad před vydáním PA. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA upravit hodnotu indikátoru 5 10 16 Počet uspořádaných 
jednorázových akcí v inkluzi na hodnotu 15. Hodnotu je nutné uvést do souladu s popisem klíčové aktivity č. 3 
v žádosti, kdy žadatel plánuje zrealizovat 15 workshopů. 
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Pořadové číslo  17. 

Název žadatele Vzájemné soužití o.p.s. 

Název projektu Vzdělání základ života II 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011712 

Výsledný počet bodů 80 

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 6 366 250,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 318 300,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

47 950,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.2 Výpomoc rodičů z řad CS (KA 2, cca 
50 hodin/měsíc) 

79,80  1 800,00  143 640,00  -36 360,00  

1.1.2.3.1.3 Tiskárna vč. příslušenství pro KA 2 4 000,00  1,00  4 000,00  -2 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 263 660,00  -9 590,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následující úpravě rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.3 Metodik pro práci s cílovými skupinami a předškolního klubu 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně 
práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici 
s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Plánovaná sazba 
však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO 
na kód 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.1 Lektoři doučování KA 3 (100 hodin/měsíc)  
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422. Dle plánované náplně práce pozici nejlépe 
odpovídá kód CZ-ISCO. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Výpomoc rodičů z řad CS (KA 2, cca 50 hodin/měsíc) 

V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3412. Na základě porovnání žadatelem 
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi 
v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 5329 - Pracovníci osobní péče ve 
zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 5329 - 
Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení v příloze Realizační tým před 
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vydáním PA a zároveň ke krácení hodinové sazby, která může být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část, kap. 8.7.2 v maximální výši minimální hodinové sazby dle aktuálně platného a účinného 
nařízení vlády č. 273/2018 Sb., tj. ve výši 79,80/hod. 
 
1.1.2.3.1.3 Tiskárna vč. příslušenství pro KA2 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby na 4 000,- Kč tak, aby jednotková cena odpovídala cenám 
tohoto zařízení uvedeným v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3. Překročení doporučené sazby pro plánované 
využití běžné laserové tiskárny není v žádosti ani jejích přílohách zdůvodněno.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele a přílohou č. 1 výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele upravit hodnotu indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí, na hodnotu 2 před vydáním PA. V indikátoru se vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny 
aktivitami realizovanými v rámci projektu (včetně žadatele). 
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Pořadové číslo  18. 

Název žadatele EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

Název projektu 
Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na 
Jesenicku 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011341 

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 6 306 400,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 253 775,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

52 625,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.3 multifunkční barevná tiskárna 5 400,00  1,00  5 400,00  -2 100,00  

1.1.2.3.3.2 Učební, didaktické pomůcky, 
výtvarný a sportovní materiál pro 
VČA a pobyty 

400,00  100,00  40 000,00  -40 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 250 755,00  -10 525,00  

Komentář Komise 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.3.3.2 Učební, didaktické pomůcky, výtvarný a sportovní materiál pro VČA a pobyty  
Součástí položky je i výtvarný materiál pro doučování. Žadatel tak uvádí neadekvátní pomůcky pro doučování, 
protože se jedná o pomůcky výtvarné a nikoli pro doučování na základní škole či pro pomoc při přechodu na II. 
stupeň základní školy či střední školu, jak žadatel uvádí v popisu klíčové aktivity 3. Z taxativního výčtu plánovaných 
pomůcek uvedeného v příloze Komentář k rozpočtu se však nedá vyčíslit přesná výše nákladů položky spadající do 
nepřímých nákladů, dá se však říci, že tyto náklady jsou ve výše uvedených položkách zastoupeny ve větší míře. 
Z výše uvedených důvodů Komise zavazuje žadatele ke krácení položek o 50 %. 

1.1.2.3.1.3 Multifunkční barevná tiskárna 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky na jednotkovou cenu 5 400,- Kč tak, aby jednotková cena odpovídala 
cenám tohoto zařízení uvedeným v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3. Vzhledem k nepříliš vysokému počtu 
osob cílové skupiny je pro potřeby projektu plně dostačující pořízení multifunkčního zařízení pro standardní 
používání. 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 

Dále Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke specifikaci stanovení cílových hodnot všech 
zvolených indikátorů včetně uvedení způsobu doložení před vydáním PA.  

 



 

26 
 

 
IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV (dle výsledného počtu bodů) 
 

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

podpory (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

7. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744 
Vzdělávací centrum 

Genesia, zapsaný spolek 

Podpora žáků základních 
škol v Mostě 

29 486 696,68  29 486 696,68  29 164 910,68  29 164 910,68     95,5 

8. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694 
DŮM ROMSKÉ KULTURY 

o.p.s. 

Nové postupy při 
vzdělávání chanovských 

žáků 

11 166 903,30  40 653 599,98  10 195 111,80  39 360 022,48     92,0 

9. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011673 
Základní škola a Mateřská 

škola Karlovice 
Otevřená škola Karlovice 5 280 650,00  45 934 249,98  4 818 150,00  44 178 172,48     87,0 

10. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011312 Oblastní charita Most 
Centrum pro děti 

Janováček 
5 684 086,25  51 618 336,23   5 684 086,25  49 862 258,73     86,0 

11. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760 Centrum D8 o.p.s. 
Podpůrné předškolní a 

školní centrum pro děti, 
žáky a jejich rodiče 

16 243 613,75  67 861 949,98  1 6239 488,75  66 101 747,48     86,0 

12. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011680 
Diakonie ČCE - středisko 

Vsetín 
Od Pramínku k řece 6 548 390,00  74 410 339,98  6 436 390,00  72 538 137,48     84,0 

13. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718 NADĚJE 
Vzdělání pro všechny 

výhodou (3V) 
7 486 970,00  81 897 309,98  7 430 747,50  79 968 884,98     84,0 

14. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011791 S.T.O.P., z.s. 
S.T.O.P. školní 

neúspěšnosti v Ostravě 
6 140 665,00  88 037 974,98  6 140 665,00  86 109 549,98     84,0 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

15. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270 Romodrom o.p.s. 
Podpora inkluze ve 

Slaném 
22 052 855,00  110 090 829,98  19 647 326,02  105 756 876,00     83,5 

16. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011696 

Základní škola a Mateřská 
škola Osoblaha, 

příspěvková organizace 

MOTIVACE-Osoblaha 
vzdělává děti, žáky i 

rodiče. 
9 116 018,00  119 206 847,98  9 079 018,00  114 835 894,00     80,0 

17. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011712 Vzájemné soužití o.p.s. Vzdělání základ života II 6 366 250,00  125 573 097,98  6 318 300,00  121 154 194,00     80,0 

18. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011341 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 
Společnou cestou - 

podpora inkluzivního 
vzdělávání na Jesenicku 

6 306 400,00  131 879 497,98  6 253 775,00  127 407 969,00     79,0 
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V. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise 
a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Předseda Komise 
odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 

Komise doporučuje k financování všechny projednané projekty. 

Zápis z jednání 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 26. 2. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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