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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 7. 11. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 3. (2. krok věcného hodnocení pro aktivitu A) 

Číslo výzvy a název výzvy 02_19_076 Inovace v pedagogice  

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 250 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a 
rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 61 

Požadovaná výše finanční podpory 24 681 871,79 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 23 797 628,99 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

884 242,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1.7 
IT specialista - správa 
a  bezpečnost dat 65 000,00  9,90  643 500,00  -429 000,00  

1.1.1.2.3.3 Grafik 296,00  900,00  266 400,00  -57 600,00  

1.1.2.1 

Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů  
a DPČ 2 890 785,22  1,00  2 890 785,22  -106 392,00  

1.1.3.1 

Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů  
a DPČ 1 049 075,28  1,00  1 049 075,28  -38 610,00  

1.2 Paušální náklady 6 799 322,57  1,00  6 799 322,57  -252 640,80  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 
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1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.3 FKSP 

 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu je doložený zájem zapojených škol, kvalitně popsané výstupy projektu 
a nastavení celého realizačního týmu. Slabší stránkou je obecný popis rizik a předložený 
harmonogram. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Nová škola, o.p.s. 

Název projektu 
Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a 
oborového čtení do výuky na 2. st. základních škol/na 
víceletá gymnázia v ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 21 924 935,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 21 640 343,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

284 592,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.3.04 Knihovník veřej. 
knihovny 
spolupracující na 
vedení DČ (10 os.,  
2 DČ/š.r. x 4 třídy, 
příprava a reflexe na 
15 h na 1 akci v knih) 

203,00  2 640,00  535 920,00  -203 280,00  

1.2 Paušální náklady 6 182 955,01  1,00  6 182 955,01  -81 312,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

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

Silnou stránkou je kvalitně zpracovaná žádost, podrobný popis realizace a náležitě konkretizované 
výstupy. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Nová škola, o.p.s. 

Název projektu 
Profesionalizace asistence: Mentorská podpora 
spolupráce asistentů s učiteli a rozvoj center 
kolegiální podpory asistentství ve školách 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016350 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 56 

Požadovaná výše finanční podpory 20 948 426,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 749 936,92 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 198 489,88 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.05 Spolupracující 
asistent 

260,00  5 457,60  1 418 976,00  -157 664,00  

1.1.1.2.3.06 Spolupracující 
pedagog 

260,00  5 457,60  1 418 976,00  -157 664,00  

1.1.1.2.3.09 Mentor pro 
spolupráci 
asistenta  
s učitelem 

340,00  4 953,60  1 684 224,00  -187 136,00  

1.1.1.2.3.10 Asistenti zapojení 
do center 

200,00  4 800,00  960 000,00  -320 000,00  

1.1.1.2.3.11 Experti vybraných 
témat center 

350,00  288,00  100 800,00  -33 600,00  

1.2 Paušální náklady 5 642 839,12  1,00  5 642 839,12  -342 425,68  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu je celkové zaměření cílů projektu a zamýšlené formy podpory cílových 
skupin. Slabší stránkou projektu je přílišná nekonkrétnost, obecnost, neexaktně popsaná náplň 
a rozsah práce některých pracovních pozic, neprovázanost s klíčovými aktivitami a rozpočtem.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost 

Název projektu IMPRO EDU - inovativní výuka improvizací 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016399 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 54 

Požadovaná výše finanční podpory 3 217 480,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 872 702,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

344 778,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.3.1 Manažerka projektu 7 750,00  24,00  186 000,00  -54 000,00  

1.1.1.2.3.1 
Odborný garant 
projektu 480,00  480,00  230 400,00  -57 600,00  

1.1.1.2.3.2 
Odborný konzultant 
projektu 482,00  240,00  115 680,00  -4 320,00  

1.1.1.2.3.3 

Pedagogický pracovník 
- koordinátor 
ověřování ve škole 345,00  450,00  155 250,00  -24 750,00  

1.1.2.1 

Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 238 080,00  1,00  238 080,00  -62 400,00  

1.1.3.1 

Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 86 400,00  1,00  86 400,00  -43 200,00  

1.2 Paušální náklady 820 772,00  1,00  820 772,00  -98 508,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
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Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu jsou odborné zkušenosti členů týmu. Slabší stránkou projektu je struktura  
a velikost odborného i administrativního týmu, není zdůvodněna velikost cílové skupiny, dalším 
nedostatkem je zpracování rozpočtu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele SCHOLA EMPIRICA z.s. 

Název projektu 
Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních 
dovedností v MŠ  a ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Výsledný počet bodů 58 

Požadovaná výše finanční podpory 24 321 628,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 627 532,14 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 694 096,66 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 Manažer projektu 60 521,00  36,00  2 178 756,00  -53 244,00  

1.1.1.2.1.2 Hlavní evaluátor 50 000,00  18,00  900 000,00  -900 000,00  

1.1.1.2.3.1 Zahraniční 
mentor MŠ 

486,00  400,00  194 400,00  -645 600,00  

1.1.1.2.3.2 Zahraniční 
mentor ZŠ 

486,00  400,00  194 400,00  -645 600,00  

1.1.1.2.3.3 Odborný 
konzultant 

430,00  3 600,00  1 548 000,00  -72 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení  
z platů a DPČ 

2 165 227,49  1,00  2 165 227,49  -236 404,51  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení  
z platů a DPČ 

785 768,04  1,00  785 768,04  -85 791,96  

1.2 Paušální náklady 5 893 580,61  1,00  5 893 580,61  -1 055 456,19  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
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Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu jsou zkušenosti žadatele a jeho odborný tým, podrobný harmonogram 
projektu. Slabší stránkou projektu je nezohlednění možných rizik a nedostatky v rozpočtu. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu 
Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v 
demokratické společnosti 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 61 

Požadovaná výše finanční podpory 23 240 214,45 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 888 981,84 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

6 351 232,61 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.2.1 Odborný manager 
oblasti 

0,00  0,00  0,00  -1 209 600,00  

1.1.1.2.2.2 Odborný metodik 
oblasti 

320,00  10 080,00  3 225 600,00  -1 612 800,00  

1.1.1.2.2.5 Grafický úpravce  
a tvůrce grafického 
řešení 

320,00  672,00  215 040,00  -215 040,00  

1.1.1.2.3.1 Odborník mateřské 
disciplíny 

350,00  300,00  105 000,00  -472 500,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

2 158 998,72  1,00  2 158 998,72  -753 285,12  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

783 507,60  1,00  783 507,60  -273 369,60  

1.2 Paušální náklady 4 825 423,38  1,00  4 825 423,38  -1 814 637,89  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
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Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.4.3 FKSP 

 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu jsou odborné kompetence týmu, jasně určená cílová skupina, popis průběhu 
realizace klíčových aktivit. Slabší stránkou projektu je nadhodnocený rozpočet, naddimenzovaný 
odborný tým, nedostatečně konkretizovaná věcná část výstupů projektu. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Aktivní a kooperativní učení jako prostředek inovace 
výuky začínajících učitelů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016364 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 52 

Požadovaná výše finanční podpory 16 533 404,38 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 878 503,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 654 901,13 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1.1 Garanti KA2 a KA3 45 000,00  16,20  729 000,00  -243 000,00  

1.1.1.2.1.3 Odborníci na 
supervizi 

38 000,00  30,24  1 149 120,00  -492 480,00  

1.1.1.2.3.4 Odborník na 
audiovizi (2 osoby) 

250,00  792,00  198 000,00  -198 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

905 031,36  1,00  905 031,36  -182 399,04  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

328 438,80  1,00  328 438,80  -66 193,20  

1.2 Paušální náklady 4 251 000,93  1,00  4 251 000,93  -472 828,89  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
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Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.4.3 FKSP 

 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu je zamýšlené zacílení na začínající pedagogy. Slabší stránkou projektu je 

nejasné zajištění cílové skupiny,  a neprovázanost klíčových aktivit i tvořených výstupů. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu FAST Rodina a škola společně 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 64 

Požadovaná výše finanční podpory 21 506 707,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 807 794,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

698 913,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.2.4 Střihač, technik 0,00  0,00  0,00  -110 880,00  

1.1.1.2.2.6 Školitelé programu 
FAST (USA)  -  
Training of trainers 

632,00  546,00  345 072,00  -129 948,00  

1.1.1.2.3.08 Přepisy rozhovorů 130,00  800,00  104 000,00  -104 000,00  

1.1.1.2.3.09 Grafik, UX 0,00  0,00  0,00  -72 800,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů  
a DPČ 

2 018 472,00  1,00  2 018 472,00  -59 869,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů  
a DPČ 

732 510,00  1,00  732 510,00  -21 727,00  

1.2 Paušální náklady 5 945 084,00  1,00  5 945 084,00  -199 689,60  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
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Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.4.3 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu jsou vhodně popsané aktivity projektu a související výstupy, které jsou 
navázány na rozpočet a celková provázanost v projektu. Slabší stránkou projektu je nejasné stanovení 
rozsahu cílové skupiny. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu Pedagogická inovace přírodovědných předmětů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016378 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do zásobníku náhradních projektů 

Výsledný počet bodů 55 

Požadovaná výše finanční podpory 11 515 689,08 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 163 886,48 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 351 802,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.1.02 Hlavní metodik 45 000,00  8,10  364 500,00  -121 500,00  

1.1.1.2.1.04 Vedoucí týmu 
oborové 
didaktiky - 
přírodopis 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.05 Vedoucí týmu 
oborové 
didaktiky - 
zeměpis 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.06 Vedoucí týmu 
oborové 
didaktiky - 
chemie 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.07 Vedoucí týmu 
oborové 
didaktiky - fyzika 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.08 Oborový didaktik 
- přírodopis 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.09 Oborový didaktik 
- zeměpis 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.10 Oborový didaktik 
- chemie 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.11 Oborový didaktik 
- fyzika 

45 000,00  6,75  303 750,00  -101 250,00  

1.1.1.2.1.12 Didaktik ICT 45 000,00  5,40  243 000,00  -81 000,00  

1.1.1.2.1.13 Obecný didaktik 0,00  0,00  0,00  -243 000,00  
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1.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

1 097 474,40  1,00  1 097 474,40  -311 364,00  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

398 277,00  1,00  398 277,00  -112 995,00  

1.2 Paušální náklady 2 618 253,28  1,00  2 618 253,28  -671 943,60  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a 
indikátorů včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.4.3 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Silnou stránkou projektu je kvalitní popis průběhu vzniku vzdělávacích materiálů, komplexní škála 
přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ. Slabší stránkou projektu je formálně zpracovaný 
harmonogram, nadhodnocený rozpočet a nápočet indikátoru.  
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III. Průběh jednání Komise 

 

 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

1. Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 7. 11. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Helena Hořáková 
 

 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

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. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
Přehled všech projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře  
z OP VVV/ Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV/ Seznamu projektů zařazených 
do zásobníku náhradních projektů na základě výsledků fáze věcného hodnocení je součástí Zápisu  
z posledního jednání Komise ze dne 18. listopadu 2019. Konečný výsledek jednání o žádosti  
o podporu (doporučena k financování / nedoporučena / zařazena do zásobníku náhradních projektů) 
byl do obou Zápisů z jednání Komise doplněn po tomto druhém jednání, které bylo zároveň 
posledním jednáním dané výzvy. 
 


