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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
9. 4. 2019 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 6. 

 
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 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Zuzana Papáčková 

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

Pořadové číslo  19. 

Název žadatele 
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková 
organizace 

Název projektu Společnou cestou k úspěchu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011776 

Výsledný počet bodů 96,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 046 598,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 046 598,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravám rozpočtu. 
 
Komise zavazuje žadatele na základě návrhu ŘO k doplnění cílové skupiny žáci/děti ze socioekonomicky 
znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí do žádosti o podporu před vydáním právního aktu  
o poskytnutí/převodu  podpory (dále jen „PA“). 
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Pořadové číslo  20. 

Název žadatele Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

Název projektu Pojďme na inkluzi společně 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011726 

Výsledný počet bodů 90,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 12 008 745,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 551 173,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

457 571,25 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu * 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.01 Lektor kroužků č.1 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.02 Lektor kroužku č.2- žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.03 Lektor kroužku č 3 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.04 Lektor kroužku č.1 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.05 Lektor kroužku č.2 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.06 Lektor kroužku č.3- partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.07 Lektor doučování č.1 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.08 Lektor doučování č.2 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.09 Lektor doučování č.3 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.10 Lektor doučování č.4 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.11 Lektor doučování č.5 - žadatel 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.12 Lektor doučování č.1 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.13 lektor doučování č.2 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.14 Lektor doučování č.3 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.1.1.3.15 Lektor doučování č.4 - partner č.2 200,00  260,00  52 000,00  -8 000,00  

1.1.2.3.2.3 Mobilní zařízení - odborný tým 6 000,00  10,00  60 000,00  -5 000,00  

1.1.2.3.3.12 Pomůcky - Školský pohár 3.5. 332 593,00  1,00  332 593,00  -88 657,00  

1.1.2.6.1.1 Výjezdní aktivity pedagogických 
pracovníků - 3.16. 

1 203 600,00  1,00  1 203 600,00  -116 400,00  

1.1.2.6.1.5 Řemeslo má zlaté dno - partner 
č.1, aktivita 3.7. 

40 000,00  3,00  120 000,00  -30 000,00  

1.1.2.6.1.6 Občerstvení pro CS -žadatel, 
aktivita 3.12. 

1 000,00  3,00  3 000,00  -6 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 310 234,75  -91 514,25  

Komentář Komise* 
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Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 

 
1.1.2.1.1.3.01 Lektor kroužků č.1 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.02 Lektor kroužku č.2- žadatel 
1.1.2.1.1.3.03 Lektor kroužku č 3 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.04 Lektor kroužku č.1 - partner č.2 
1.1.2.1.1.3.05 Lektor kroužku č.2 - partner č.2 
1.1.2.1.1.3.06 Lektor kroužku č.3- partner č.2 
1.1.2.1.1.3.07 Lektor doučování č.1 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.08 Lektor doučování č.2 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.09 Lektor doučování č.3 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.10 Lektor doučování č.4 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.11 Lektor doučování č.5 - žadatel 
1.1.2.1.1.3.12 Lektor doučování č.1 - partner č.2 
1.1.2.1.1.3.13 lektor doučování č.2 - partner č.2 
1.1.2.1.1.3.14 Lektor doučování č.3 - partner č.2 
1.1.2.1.1.3.15 Lektor doučování č.4 - partner č.2 
V příloze Komentář k rozpočtu uvádí žadatel u těchto pozic úvazek ve výši 2 hod./týden = 10 hodin měsíčně, což 
však není totožné. Fond pracovní doby pracovníka zapojeného do realizace projektu ve výši 2 hodiny týdně po 
dobu 30 měsíců představuje celkem 260 hodin, zatímco fond pracovní doby ve výši 10 hodin měsíčně představuje 
300 hodin. Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje u těchto pozic zaměstnat pracovníky na DPP, měla být výše úvazku 
stanovena jako cena jednotky za hodinu a počet jednotek za projekt celkem. S ohledem na výše uvedené Komise 
zavazuje žadatele ke krácení jednotlivých položek o 8 000,- Kč a stanovení nápočtu celkové ceny následovně – 200,- 
Kč/hod * 260 jednotek. 

 
1.1.2.1.1.3.16 Školní koordinátor projektových aktivit - žadatel 
1.1.2.1.1.3.17 Školní koordinátor projektových aktivit -partner č.1 
1.1.2.1.1.3.18 Školní koordinátor projektových aktivit -partner č.2 
1.1.2.1.1.3.19 Školní koordinátor projektových aktivit -partner č.3 
1.1.2.1.1.3.20 Školní koordinátor projektových aktivit -partner č.4 
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje u těchto pozic zaměstnat pracovníky na DPP, měla být výše úvazku stanovena 
jako cena jednotky za hodinu a počet jednotek za projekt celkem. S ohledem na výše uvedené Komise zavazuje 
žadatele ke stanovení výpočtu celkové ceny následovně – 300,- Kč/hod * 720 jednotek. 
 
1.1.2.1.1.3.21 Metodik záchytné sítě - žadatel 
1.1.2.1.1.3.22 Metodik záchytné sítě -partner č.2 
1.1.2.1.1.3.23 Metodik exkurzí a projektových dnů- žadatel 
1.1.2.1.1.3.24 Metodik exkurzí a projektových dnů -partner č.2 
1.1.2.1.1.3.28 Metodik školních koordinátorů projektových aktivit 
Vzhledem k tomu, že žadatel plánuje u těchto pozic zaměstnat pracovníky na DPP, měla být výše úvazku stanovena 
jako cena jednotky za hodinu a počet jednotek za projekt celkem. S ohledem na výše uvedené Komise zavazuje 
žadatele ke stanovení výpočtu celkové ceny následovně – 200,- Kč/hod * 150 jednotek. 
 
1.1.2.1.1.3.23 Metodik exkurzí a projektových dnů- žadatel 
1.1.2.1.1.3.24 Metodik exkurzí a projektových dnů -partner č.2 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic 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 2359 – Speciální pedagogové, vychovatelé (kr. spec. vzděl. 
potřeb), ostatní pedagogové. Plánované sazby však nepřekračují horní limit Q3 kódu 2359 dle ISPV. Komise tedy 
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zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2359 – Speciální pedagogové, vychovatelé (kr. spec. vzděl. 
potřeb), ostatní pedagogové v příloze Realizační tým před vydáním PA. 

 
1.1.2.1.1.3.25 DPP- externí pracovník(včelař) 
1.1.2.1.1.3.26 DPP-2.3.-partner č.3 
1.1.2.1.1.3.27 DPP-partner č.2, aktivita 3.12. 
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 23594 – Pedagogové volného času. Plánované sazby však 
nepřekračují horní limit Q3 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. 

 
1.1.2.3.2.3 Mobilní zařízení - odborný tým 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 6000,- Kč tak, aby jednotková cena odpovídala ceně 
tohoto zařízení uvedeného v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3, pro Mobilní telefon „smartphone.“ 
Překročení doporučené sazby pro plánovaný mobilní telefon není v žádosti o podporu ani jejích přílohách 
dostatečně zdůvodněno.  

 
1.1.2.3.3.12 Pomůcky - Školský pohár 3.5. 
Součástí položky je i fotoaparát a propagační materiál pro podpořené žáky (trika a kšiltovky). Komise zavazuje 
žadatele ke krácení položky o 88 657,- Kč, kdy dojde ke krácení jednotkové ceny fotoaparátu na 5 093,- Kč tak, aby 
jednotková cena odpovídala ceně tohoto zařízení uvedeného v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3, pro 
digitální fotoaparát a zároveň k vyškrtnutí 225 Ks trik a 225 Ks kšiltovek, neboť se jedná o propagační předměty 

a ty dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 mají být hrazeny z nepřímých nákladů. 
 
Výdaj v položce 1.1.2.6.1.1 Výjezdní aktivity pedagogických pracovníků - 3.16. 
Součástí položky jsou mimo jiné i výdaje na stravné v plánované výši 500,- Kč/osoba/den. 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 v souladu s tímto limitem na 400,-Kč/osoba/den, tzn. 
krácení celé položky o 116 400,- Kč. 

 
1.1.2.6.1.5 Řemeslo má zlaté dno - partner č.1, aktivita 3.7. 
Součástí položky je i nákup upomínkových předmětů, které mají být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část, kap. 8.7.4.3 hrazeny z nepřímých nákladů, neboť se jedná o propagační předměty. Komise zavazuje žadatele 
ke krácení jednotkové ceny položky z 50 000,- Kč na 40 000,- Kč. 

 
1.1.2.6.1.6 Občerstvení pro CS -žadatel, aktivita 3.12. 
Součástí položky je i nákup drobných suvenýrů, které mají být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – Obecná část, 
kap. 8.7.4.3 hrazeny z nepřímých nákladů, neboť se jedná o propagační předměty. Komise zavazuje žadatele ke 
krácení jednotkové ceny položky z 3 000,- Kč na 1 000,- Kč. 

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

 
 
*Názvy položek jsou doslovně a bez jakýchkoliv formálních úprav ze strany ŘO převzaty z rozpočtu projektu sestaveného žadatelem. 
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Pořadové číslo  21. 

Název žadatele Ecce Homo Šternberk, z. s. 

Název projektu Doučovací klub NENUDA Moravský Beroun 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011772 

Výsledný počet bodů 88,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 729 340,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 919 099,31 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

810 240,79 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor aktivit s CS 0,6 10 101,60  36,00  363 657,60  -363 657,60  

1.1.2.1.1.3.3 Doučovatelé 0,00  0,00  0,00  -142 560,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

681 704,40  1,00  681 704,40  -104 393,40  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

245 413,58  1,00  245 413,58  -37 581,63  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  983 819,86  -162 048,16  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor aktivit s CS 0,6 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku této pozice z 0,6 na 0,3 úvazku, tj. krácení jednotkové sazby na 
10 101,60 Kč, a to vzhledem k náplni práce, ve které se objevují i činnosti administrativní povahy (zajišťuje žáky 
a rodiče, iniciuje a realizuje úvodní schůzku, je zodpovědný za hodnocení plánů doučování, dojednává hodnotící 
schůzky, koordinuje další osoby, funguje jako prostředník mezi pedagogy a pracovníky doučovacích klubů, 
koordinuje společné porady pracovníků přímé práce). 
  
1.1.2.1.1.3.3 Doučovatelé  
V přílohách žádosti o podporu jsou žadatelem charakterizováni pracovníci na pozicích Doučovatelé jako zástupci 
pracovníků doučovacích klubů na DPP v době jejich nepřítomnosti (v případě nemoci nebo čerpání dovolené). 
Přesto je v rozpočtu plánováno jejich financování po dobu 36 měsíců, tedy po celou dobu realizace projektu. 
Z tohoto důvodu se výdaje na tuto položku jeví jako nehospodárné a Komise zavazuje žadatele k jejich krácení 
v plném rozsahu. 
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1.1.2.1.1.3.2 Lektoři pro CS 
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 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. 
 
Komise zavazuje žadatele u níže uvedených pozic stanovit cenu jednotky za hodinu a počet jednotek za projekt 
celkem a to následovně: 
1.1.2.1.1.3.1 Mentor pro doučování upravit takto – 200 Kč/hod. * 241,2 jednotek  
1.1.2.1.1.3.2 Lektoři pro CS – 200 Kč/hod. * 60 jednotek  
1.1.2.1.1.3.4 Asistent KA4 – 132 Kč/hod. * 900 jednotek  
 
1.1.2.3.3.18 Licence pro učitele KA4 
Komise zavazuje žadatele k přesunu této položky do kapitoly 1.1.2.4 Nehmotný majetek. 
 
1.1.2.3.3.23 Interaktivní tabule 
1.1.2.3.3.24 Dataprojektor (příslušenství k interaktivní tabuli) 
1.1.2.3.3.25 Flipchart 
1.1.2.3.3.26 Diktafon 
Komise zavazuje žadatele k přesunu této položky do kapitoly 1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení. 
 
Původní položky 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení byly 
žadatelem vypočteny z položky 1.1.2.1.1.1 Platy a částečně z položky 1.1.2.1.1.3 DPP. Z popisu však není zcela 
zřejmé, z jakých položek DPP byly položky 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 Pojistné na 
zdravotní zabezpečení vypočteny. V důsledku krácení v položkách 1.1.2.1.1.1 Platy se položka 1.1.2.1.2 Pojistné 
na sociální zabezpečení snížila o 90 914,40 Kč a položka 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení o 32 729,18 Kč. 
Výsledná částka na sociální a zdravotní pojištění však překračuje limit 25 % a 9 % ze součtu položek 1.1.2.1.1.1 
Platy a 1.1.2.1.1.3 DPP. V důsledku krácení v položkách 1.1.2.1.1.3 DPP Komise zavazuje ke krácení položky 
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení na maximální limit 25 % ze součtu položek 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.3 
DPP, tedy na 681 704,40 Kč a položku 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení na maximální limit 9 % ze součtu 
položek 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.3 DPP, tedy na 245 413,58 Kč.  
 
Komise dále zavazuje žadatele před vydáním PA rozklíčovat, ze kterých položek DPP byly položky 1.1.2.1.2 Pojistné 
na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení vypočteny a dále pokrátit položky 1.1.2.1.2 
Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení v souvislosti s krácením v rámci 
položky 1.1.2.1.1.3 DPP. 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
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Pořadové číslo  22. 

Název žadatele Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace 

Název projektu Vím, kam mám jít 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 293 269,37 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 181 283,87 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

111 985,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.2.4 Digitální fotoaparát 0,00  0,00  0,00  -8 550,00  

1.1.2.4.2 SW Windows 0,00  0,00  0,00  -84 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 502 536,87  -19 435,50  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.2.4 Digitální fotoaparát 
Pořízení fotoaparátu není přímo navázáno na žádnou činnost s cílovou skupinou, a proto není jeho pořízení pro 
realizaci aktivit nezbytně nutné, a tedy ani účelné. Z výše uvedených důvodů Komise zavazuje žadatele ke krácení 
položky v plném rozsahu.  
 
1.1.2.4.2 SW Windows 
Pořízení operačního systému Windows souvisí s plánovaným pořízením 12 notebooků pro realizační tým, avšak 
vzhledem ke skutečnosti, že notebooky v požadované ceně 18 809,- Kč již operační systém standardně obsahují, 
zavazuje Komise žadatele ke krácení položky v plném rozsahu.  
 
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 k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF v souladu s přílohou č. 1 výzvy a dále Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 
11.2.  Pokyny pro žadatele.  
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Pořadové číslo  23. 

Název žadatele Člověk v tísni, o.p.s. 

Název projektu Učíme se společně 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011716 

Výsledný počet bodů 83 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 12 450 903,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 288 723,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

162 180,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Logoped 271,00  240,00  65 040,00  -18 960,00  

1.1.2.1.1.3.2 Odborný lektor 237,00  120,00  28 440,00  -7 560,00  

1.1.2.1.1.3.3 Asistent 79,80  120,00  9 576,00  -4 824,00  

1.1.2.3.1.4 Multifunkční zařízení (tiskárna, 
skener, kopírka) 

5 400,00  2,00  10 800,00  -25 200,00  

1.1.2.3.1.5 Židle kancelářská 0,00  0,00  0,00  -8 000,00  

1.1.2.3.1.6 Stůl pracovní 0,00  0,00  0,00  -11 000,00  

1.1.2.3.1.7 Kontejner k pracovnímu stolu 0,00  0,00  0,00  -10 000,00  

1.1.2.3.1.8 Skříň na dokumenty a pomůcky 0,00  0,00  0,00  -8 200,00  

1.1.2.3.3.2 Edukativní pomůcky, hry a drobný 
výukový materiál pro práci s CS 

4 000,00  36,00  144 000,00  -36 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 457 744,60  -32 436,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Logoped 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2266. Komise zavazuje žadatele 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 271,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Odborný lektor 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3259. Komise zavazuje žadatele 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 237,-/hod. 
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1.1.2.1.1.3.3 Asistent 
Komise zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby, která může být dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část, kap. 8.7.2 v případě honorované pracovní výpomoci rodičů v maximální výši minimální hodinové 
sazby dle aktuálně platného a účinného nařízení vlády č. 273/2018 Sb., tj. ve výši 79,80 Kč/hod. 
  
1.1.2.1.1.1.1 Pracovník podpory vzdělávání v rodinách 1 
1.1.2.1.1.1.2 Pracovník podpory vzdělávání v rodinách 2 
1.1.2.1.1.1.3 Pracovník předškolního klubu 1 
1.1.2.1.1.1.4 Pracovník předškolního klubu 2 
1.1.2.1.1.1.5 Motivační pracovník pro práci s rodinou 
1.1.2.1.1.1.7 Metodik klíčových aktivit 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic 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 pouze k úpravě kódu 
CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním 
PA. 
 
1.1.2.3.1.4 Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka) 
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.  
 
1.1.2.3.1.6 Židle kancelářská 
1.1.2.3.1.6 Stůl pracovní 
1.1.2.3.1.7 Kontejner k pracovnímu stolu 
1.1.2.3.1.8 Skříň na dokumenty a pomůcky 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 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. 
 
1.1.2.3.3.2 Edukativní pomůcky, hry a drobný výukový materiál pro práci s CS  
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. 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 20 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V popisu hodnoty indikátoru 5 08 10 (Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí) uvádí žadatel 
názvy institucí, které přislíbily účast v projektu, a současně se odkazuje na přiložená "Prohlášení o spolupráci". Tento 
výpis institucí však s doloženými prohlášeními nesouhlasí. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k úpravě 
cílové hodnoty indikátoru dle skutečnosti. 
 
Dále Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF v souladu s přílohou č. 1 výzvy a dále Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele. 
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Pořadové číslo  24. 

Název žadatele Centrum inkluze o.p.s. 

Název projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771 

Výsledný počet bodů 81 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 19 816 201,90 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 552 760,70 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

263 441,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.01 KA3 kariérový poradce ZSaGVit 228,00  2 700,00  615 600,00  -32 400,00  

1.1.2.1.1.3.07 KA2 koordinátor inkluze 
ZSaGVit 

211,00  900,00  189 900,00  -26 100,00  

1.1.2.1.1.3.08 KA2 koordinátor inkluze ZSBnB 211,00  600,00  126 600,00  -17 400,00  

1.1.2.1.1.3.11 KA2 lektoři vzdělávacích aktivit 
o prázdninách CI 

207,00  720,00  149 040,00  -2 160,00  

1.1.2.1.1.3.13 KA2 lektoři vzdělávacích aktivit 
o prázdninách ZSaGVit 

207,00  720,00  149 040,00  -2 160,00  

1.1.2.1.1.3.15 KA2 lektoři kroužků ZSaGVit 207,00  2 520,00  521 640,00  -7 560,00  

1.1.2.1.1.3.16 KA2 lektoři kroužků ZSJZVit 207,00  960,00  198 720,00  -2 880,00  

1.1.2.1.1.3.17 KA2 lektor kroužku "Breptálek" 
ZSBnB 

207,00  240,00  49 680,00  -720,00  

1.1.2.1.1.3.18 KA2 lektoři kroužků CI 207,00  600,00  124 200,00  -1 800,00  

1.1.2.1.1.3.24 KA5 lektor/mentor - sdílecí 
víkend pro PP ZSBnB 

291,00  70,00  20 370,00  -2 030,00  

1.1.2.1.1.3.25 KA5 lektor/mentor - sdílecí 
víkend pro PP ZSJZVit 

291,00  70,00  20 370,00  -2 030,00  

1.1.2.1.1.3.26 KA5 lektor/mentor - sdílecí 
víkend pro PP ZSaGVit 

291,00  35,00  10 185,00  -1 015,00  

1.1.2.1.1.3.27 KA5 lektor/mentor - sdílecí 
víkend pro PP CI 

291,00  35,00  10 185,00  -1 015,00  

1.1.2.3.1.2 KA1 tiskárna CI 5 400,00  2,00  10 800,00  -1 200,00  

1.1.2.6.1.14 KA5 občerstvení - osvětové 
kampaně, konference CI 

0,00  0,00  0,00  -94 500,00  

1.1.2.7.3 KA5 cestovní náhrady - školní 
mediátor ZSJZVit 

0,00  0,00  0,00  -22 750,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 393 454,34  -45 721,20  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.01 KA3 kariérový poradce ZSaGVit 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2320. Komise zavazuje žadatele 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 228,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.07 KA2 koordinátor inkluze ZSaGVit 
1.1.2.1.1.3.08 KA2 koordinátor inkluze ZSBnB 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí 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 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), 
ostatní pedagogové. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé 
(kr.spec.vzděl.potřeb), ostatní pedagogové 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 211,-/hod.  
 
1.1.2.1.1.3.11 KA2 lektoři vzdělávacích aktivit o prázdninách CI 
1.1.2.1.1.3.13 KA2 lektoři vzdělávacích aktivit o prázdninách ZSaGVit 
1.1.2.1.1.3.15 KA2 lektoři kroužků ZSaGVit 
1.1.2.1.1.3.16 KA2 lektoři kroužků ZSJZVit 
1.1.2.1.1.3.17 KA2 lektor kroužku "Breptálek" ZSBnB 
1.1.2.1.1.3.18 KA2 lektoři kroužků CI 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí 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 23594 Pedagogové volného času. Komise zavazuje žadatele 
k úpravě kódu CZ-ISCO na 23594 Pedagogové volného času 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 207,-/hod.  
 
1.1.2.1.1.3.24 KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSBnB 
1.1.2.1.1.3.25 KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSJZVit 
1.1.2.1.1.3.26 KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSaGVit 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic ve sloupci Způsob odměňování v organizaci uvedena mzdová sféra, 
uvedené subjekty však odměňují platem a patří tedy do platové sféry podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2424. 
Komise zavazuje žadatele 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 291,-/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.27 KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP CI 
V příloze Realizační tým je ve sloupci Způsob odměňování v organizaci uvedena mzdová sféra, uvedené subjekty 
však odměňují platem a patří tedy do platové sféry podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů. V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2424. Komise zavazuje 
žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO 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 291,-/hod. 
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1.1.2.1.1.1.3 KA3 kariérový poradce CI 
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 2423 Specialisté v oblasti personálního řízení.  Plánovaná sazba 
však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2423 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO 
na kód 2423 Specialisté v oblasti personálního řízení v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.02 KA1 asistent předškolního klubu CI 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 33427. 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 53122 Asistenti vychovatelů. Plánovaná sazba však 
nepřekračuje horní limit D9 kódu 53122 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na 
kód 53122 Asistenti vychovatelů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.09 KA2 tutor doučování ZSBnB 
1.1.2.1.1.3.30 KA2 tutor doučování ZSJZVit 
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 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol. Plánovaná sazba však 
nepřekračuje horní limit D9 kódu 2341 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na 
kód 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.10 KA2 tutor doučování ZSaGVit 
1.1.2.1.1.3.12 KA2 tutor doučování CI 
1.1.2.1.1.3.14 KA2 lektor projektových dnů ZSaGVit 
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 2330 Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), 
konzervatořích, 2.st.základních škol. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2320 dle ISPV. Komise 
tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2330 Učitelé na středních školách 
(kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 2.st.základních škol v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.19 KA3 mentor kariérového poradenství CI 
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 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury 
a zdravotnictví. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 24227 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.20 KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/řemeslníků ZSJZVit 
1.1.2.1.1.3.21 KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/řemeslníků ZSaGVit 
1.1.2.1.1.3.22 KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/řemeslníků ZSBnB 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic 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 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), 
ostatní pedagogové. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2359 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), 
ostatní pedagogové v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
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1.1.2.1.1.3.23 KA5 mentor náslechů pro PP ZSBnB 
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 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), 
ostatní pedagogové. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2359 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), 
ostatní pedagogové v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.29 KA5 lektor - konference CI 
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 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a 
zdravotnictví. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 24227 dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v 
příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.3.1.2 KA1 tiskárna CI 
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. Překročení doporučené sazby pro plánované multifunkční zařízení není v žádosti o podporu ani jejích 
přílohách zdůvodněno. 
  
1.1.2.6.1.14 KA5 občerstvení - osvětové kampaně, konference CI 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Z přílohy Komentář rozpočtu není zřejmé, jak byla 
stanovena jednotková cena a zároveň není dostatečně zdůvodněna nezbytnost položky pro realizaci aktivit. 
 
1.1.2.7.3 KA5 cestovní náhrady - školní mediátor ZSJZVit 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kap. 8.7.4.3 se veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami realizačního týmu řadí mezi 
nepřímé náklady. 
 
1.1.2.6.1.06 KA2 doprava, vstupné, stravné pro CS CI 
1.1.2.6.1.10 KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSBnB 
1.1.2.6.1.11 KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSJZVit 
1.1.2.6.1.12 KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSaGVit 
1.1.2.6.1.13 KA5 ubytování, strava - sdílecí víkend CI 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění položek na jednotlivé výdaje, tj. samostatně dopravu, ubytování, vstupné 
a stravu, a to z důvodu zpřehlednění čerpání jednotlivých výdajů. Komise dále zavazuje žadatele k dodržení limitů 
stanovených pro cestovné, ubytování a stravování dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2. 
 
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: 
1.1.2.1.2 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 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve 
vzdělávání v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 11. 3 a přílohou č. 1 výzvy tak, 
aby každá osoba byla započítána tolikrát, kolik obdrží na sobě nezávislých podpor. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF v souladu s přílohou č. 1 výzvy a dále Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 
11.2. Pokyny pro žadatele. 
 
Komise zároveň upozorňuje žadatele na realizování Kroužku arteterapie / Kreativní tvoření v souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.2 tak, aby nedocházelo k podpoře vyloučených aktivit, viz kap. 
5.2.4.3 těchto pravidel. 
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Pořadové číslo  25. 

Název žadatele Člověk v tísni, o.p.s. 

Název projektu Za úspěchem 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011759 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 567 006,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 461 961,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

105 045,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Metodik doučování - 0,25 úvazku 5 600,00  36,00  201 600,00  -50 400,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 19 750,00  36,00  698 400,00  -12 600,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 7 110,00  36,00  251 424,00  -4 536,00  

1.1.2.3.1.4 Kancelářská židle 0,00  0,00  0,00  -3 500,00  

1.1.2.3.1.5 Stůl pracovní kancelářský 0,00  0,00  0,00  -5 200,00  

1.1.2.3.1.6 Kontejner k pracovnímu stolu 0,00  0,00  0,00  -3 800,00  

1.1.2.3.1.7 Skříň na dokumenty 0,00  0,00  0,00  -4 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 092 392,20  -21 009,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.1 Metodik doučování - 0,25 úvazku 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku této pozice z 0,25 na 0,2, tj. krácení jednotkové sazby na 5 600,- Kč, 
a to vzhledem k tomu, že část náplně práce plně nekoresponduje s popisem klíčových aktivit, část činností (intervize, 
kazuistické porady, náslechy) není zmiňována v popisu aktivit projektu, ani není vyčíslena četnost těchto činností.  
 
1.1.2.3.1.4 Kancelářská židle 
1.1.2.3.1.5 Stůl pracovní kancelářský 
1.1.2.3.1.6 Kontejner k pracovnímu stolu 
1.1.2.3.1.7 Skříň na dokumenty 
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. 
 
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 
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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 před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF tak, aby hodnoty dílčích výstupů v příloze byly v souladu s hodnotami uvedenými u relevantních 
klíčových aktivit v žádosti o podporu a současně k doplnění počtu podpořených osob (rodičů) v souladu s hodnotami 
uvedenými v žádosti o podporu a přílohách tam, kde tento údaj v popisu relevantního dílčího výstupu chybí.  
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Pořadové číslo  26. 

Název žadatele 
Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro 
Šluknovský výběžek 

Název projektu Inkluzivní aktivity Schrödingerova institutu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011689 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 348 942,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 083 730,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

265 212,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.1 interaktivní tabule pro PKK 
Rbk (3panel) 

0,00  0,00  0,00  -65 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 KA 4 - pracovník - středisko 
Staré Křečany 

120,00  2 400,00  288 000,00  -57 600,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

761 400,00  1,00  747 000,00  -14 400,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

274 104,00  1,00  268 920,00  -5 184,00  

1.1.2.3.3.09 židle - kancelářská pro PKK 
středisko Rbk 

0,00  0,00  0,00  -4 100,00  

1.1.2.3.3.10 stůl kancelářský pro PKK 
středisko Rbk 

0,00  0,00  0,00  -5 600,00  

1.1.2.6.1.06 aktivity s MŠ - honorář 0,00  0,00  0,00  -30 000,00  

1.1.2.6.1.09 Tisk letáků pro rodiče - KA 7 0,00  0,00  0,00  -9 000,00  

1.1.2.6.1.10 tisk letáků pro rodiče - KA 8 0,00  0,00  0,00  -9 000,00  

1.1.2.7.2 vstupné CS 66 270,00  1,00  66 270,00  -9 730,00  

1.1.2.7.3 jízdné CS 70 444,00  1,00  70 444,00  -2 556,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 416 746,00  -53 042,50  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.2.1 interaktivní tabule pro PKK Rbk (3panel) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Pořízení interaktivní tabule není v žádosti 
o podporu ani jejích přílohách dostatečně zdůvodněno. Pro potřeby plánovaných aktivit projektu je plně 
dostačující plánované pořízení Smart TV a dataprojektoru s notebookem a promítacím plátnem. 
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1.1.2.1.1.2.1 KA 4 - pracovník - středisko Staré Křečany 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této pozice z 2880 hodin na 2400 hodin. Žadatel plánuje 
realizovat doučování i v době letních prázdnin, ale tuto skutečnost v žádosti o podporu ani jejích přílohách 
dostatečně nevysvětluje. 
 
1.1.2.3.3.09 židle - kancelářská pro PKK středisko Rbk 
1.1.2.3.3.10 stůl kancelářský pro PKK středisko Rbk 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. Pořizované položky nejsou určeny pro CS děti. 
 
1.1.2.6.1.06 aktivity s MŠ - honorář 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani jejích přílohách není 
dostatečně zdůvodněna nezbytnost položky pro realizaci aktivit, navíc žadatel uvádí vstupné do divadla i v jiných 
položkách rozpočtu.  
 
1.1.2.6.1.09 tisk letáků pro rodiče - KA 7 
1.1.2.6.1.10 tisk letáků pro rodiče - KA 8 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu, a to zejména z důvodu, že využití letáčků není dle 
názoru Komise zcela vhodným a účinným způsobem pro oslovení a informování cílových skupin, a tudíž tento 
výdaj není účelný ani hospodárný. 
 
1.1.2.7.2 vstupné CS 
1.1.2.7.3 jízdné CS 
Žadatel v rámci klíčové aktivity č. 2 plánuje návštěvu bazénu. Avšak argumentace, kterou žadatel dokládá, jak 
návštěva bazénu přispěje k rozvoji inkluzivního vzdělávání, není zcela relevantní a z tohoto důvodu není ani 
nezbytně nutná pro zajištění této aktivity. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.7.2 o 9 730,- Kč, tj. 
o náklady na vstupné do bazénů v Rumburku a Varnsdorfu a dále položky 1.1.2.7.3 o 2 556,- Kč, tj. o náklady na 
jízdné do bazénu ve Varnsdorfu. 
 
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 před vydáním PA k přepracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF v souladu s přílohou č. 1 výzvy a dále Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 
11.2. Pokyny pro žadatele. 
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Pořadové číslo  27. 

Název žadatele 
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné 
učiliště o.p.s. 

Název projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipské škole 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011786 

Výsledný počet bodů 75 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 061 048,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 767 298,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

293 750,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.3.2 materiál ke kariérovým 
workshopům 

25 000,00  3,00  75 000,00  -75 000,00  

1.1.2.6.1.2 výjezd PP - vzdělávání 10 000,00  3,00  30 000,00  -60 000,00  

1.1.2.6.1.3 doprava žáků ZŠ na kariérové 
workshopy 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  953 459,75  -58 750,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.3.2 materiál ke kariérovým workshopům 
Žadatel v žádosti o podporu plánuje účast na kariérových workshopech i pro žáky škol z oblastí, které nejsou dle 
doložené přílohy Místní plán inkluze města Roudnice nad Labem zahrnuty do strategického cíle 2, podle kterého 
mají být podpořeni pouze žáci z Roudnice nad Labem. V příloze Komentář k rozpočtu není uveden dostatečný 
popis obsahu této položky. Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny z 50 000,- na 25 000,- Kč. 
 
1.1.2.6.1.2 výjezd PP – vzdělávání 
Žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách blíže neuvádí způsob výpočtu jednotkové ceny, jejíž hospodárnost 
tedy není možné zcela objektivně posoudit, nicméně se jeví jako nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele ke 
krácení jednotkové ceny z 30 000,- Kč na 10 000,- Kč. 
 
1.1.2.6.1.3 doprava žáků ZŠ na kariérové workshopy 
Žadatel v žádosti o podporu plánuje dopravu na kariérové workshopy i pro žáky škol z oblastí, které nejsou dle 
doložené přílohy Místní plán inkluze města Roudnice nad Labem zahrnuty do strategického cíle 2, podle kterého 
mají být podpořeni pouze žáci z Roudnice nad Labem. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném 
rozsahu. 
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1.1.2.6.1.1 výjezd pro PP - ubytování + stravování 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění položky na jednotlivé výdaje, tj. samostatně ubytování a stravování, a to 
z důvodu zpřehlednění čerpání jednotlivých výdajů. Komise dále zavazuje žadatele k dodržení limitů stanovených 
pro ubytování a stravování dle Pravidel pro žadatele a příjemce – Obecná část, kap. 8.7.2. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele snížit výchozí hodnotu indikátoru 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání před vydáním PA na hodnotu 0, cílovou hodnotu zachovat na hodnotě 8. 
 
Dále Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k dopracování přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF v souladu s přílohou č. 1 výzvy a dále Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 11.2. Pokyny pro žadatele. 
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IV. Přehled projednaných 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

 

19. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011776 
Mateřská škola Budišov nad 

Budišovkou, příspěvková 
organizace 

Společnou cestou k úspěchu 5 046 598,75 5 046 598,75 5 046 598,75 5 046 598,75 96,5 

20. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011726 
Základní škola Odry, 

Komenského 6, příspěvková 
organizace 

Pojďme na inkluzi společně 12 008 745,00 17 055 343,75 11 551 173,75 16 597 772,50 90,5 

21. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011772 Ecce Homo Šternberk, z. s. 
Doučovací klub NENUDA 

Moravský Beroun 
5 729 340,10 22 784 683,85 4 919 099,31 21 516 871,81 88,5 

22. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687 
Středisko volného času 

Bruntál, příspěvková 
organizace 

Vím, kam mám jít 20 293 269,37 43 077 953,22 20 181 283,87 41 698 155,68 83,5 

23. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011716 Člověk v tísni, o.p.s. Učíme se společně 12 450 903,00 55 528 856,22 12 288 723,00 53 986 878,68 83,0 

24. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771 Centrum inkluze o.p.s. 
Podpora inkluzivního 

vzdělávání na Vítkovsku 2 
19 816 201,90 75 345 058,12 19 552 760,70 73 539 639,38 81,0 

25. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011689 

Schrödingerův institut 
Varnsdorf - středisko 

volného času pro Šluknovský 
výběžek 

Inkluzivní aktivity 
Schrödingerova institutu 

7 348 942,50 82 694 000,62 7 083 730,00 80 623 369,38 80,0 

26. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011759 Člověk v tísni, o.p.s. Za úspěchem 5 567 006,00 88 261 006,62 5 461 961,00 86 085 330,38 80,0 

27. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011786 
Soukromá podřipská střední 

odborná škola a střední 
odborné učiliště o.p.s. 

Prevence školní 
neúspěšnosti na Podřipské 

škole 
5 061 048,75 93 322 055,37 4 767 298,75 90 852 629,13 75,0 
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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 9. 4. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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