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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 19. 2. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 4. 

Číslo a název výzvy 
02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 2: Podpora pedagogických pracovníků 
při realizaci tranzitních programů a ucelených 
programů připravujících na samostatný způsob 
života 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 500 000 000,00 

Dílčí alokace aktivity v Kč 300 000 000,00 

 

  



 

2 
  

II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 

Název projektu Tranzitní program na OU a PrŠ Lipová-lázně 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 16 956 884,34 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 890 086,10 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 066 798,24 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 KA2 - Věcný garant 
aktivity 

20 000,00  30,00  600 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 KA2 - Metodik 
aktivity 

16 000,00  30,00  480 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.1.7 KA5 - Věcný garant 0,00  0,00  0,00  -282 000,00  

1.1.2.1.1.1.8 KA5 - Metodik (2 
osoby) 

0,00  0,00  0,00  -1 080 000,00  

1.1.2.1.1.3.2 KA5 - Oponenti 0,00  0,00  0,00  -375 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

  
1 595 136,00  -413 364,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

  
578 880,00  -144 180,00  

1.2 Nepřímé náklady 
  

2 410 676,10  -532 254,24  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových hodnot 
indikátorů včetně jejich 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Silnou stránkou projektu je jeho zaměření a smysl, aktivity KA1 a KA2 jsou velmi dobře a konkrétně 
popsány. Z popisu KA5 není zřejmé, co bude výstupem dané aktivity a jaký předpokládá žadatel dopad 
po úpravě RVP, Komise proto zavazuje žadatele k vypuštění dané nepovinné aktivity a k souvisejícím 
úpravám projektu. Slabou stránkou projektu je zejména chybějící popis cílových hodnot indikátorů 
a obecné zdůvodnění potřebnosti. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Systémová podpora kariérového poradenství a 
tranzitních programů žáků se SVP pro ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 84 

Požadovaná výše finanční podpory 43 990 764,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 43 446 300,10 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

544 464, 65 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.1.12 Metodik 
vzdělávacích aktvit 
projektu 

33 600,00  12,40  416 640,00  -104 160,00  

1.1.2.1.1.3.02 Metodik TP 250,00  6 720,00  1 680 000,00  -280 000,00  

1.1.2.1.1.4.1 Analýza 
uplatnitelnosti 
absolventů s těžkým 
postižením na trhu 
práce v ČR (3.1) 

240 000,00  1,00  240 000,00  -50 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

  
 

3 747 299,84  -25 831,68  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

  
 

1 359 907,20  -9 374,40  

1.2 Nepřímé náklady   
 

5 992 593,12  -75 098,57  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt je celkově velmi dobře zpracován, aktivity projektu jsou přehledně a logicky zpracované, 
potřebnost realizace projektu je zřejmá, zpracování Analýzy potřebnosti revize RVP bude mít 
celorepublikový dopad, do odborného týmu projektu jsou zapojeny kompetentní osoby s vysokou 
úrovní odbornosti, výstupy volitelné aktivity č. 5 budou hodnotnými podklady pro plánovanou revizi 
RVP. Projekt neobsahuje vyloženě slabé stránky. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Dívčí katolická střední škola 

Název projektu Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016812 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 75 

Požadovaná výše finanční podpory 16 156 555,55 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 072 364,30 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

84 191,25 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 KA 2 D) - Interaktivní 
tabule pro práci se žáky 
se SVP (ZŠ Josefův Důl) 

38 754,00  1,00  38 754,00  -27 453,00  

1.1.2.3.1.3 KA 2 D) - Sada HW pro 
práci se žáky se SVP (ZŠ 
Josefův Důl) 

171 208,00  1,00  171 208,00  -39 900,00  

1.2 Nepřímé náklady   
 

3 214 472,86  -16 838,25  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich 
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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt má dostatečně zdůvodněnou potřebnost pro cílové skupiny, rozpočet projektu je velmi dobře 
sestaven ve vazbě na jednotlivé aktivity projektu. Harmonogram projektu a řízení rizik jsou velmi 
dobře zpracované oblasti. Slabou stránkou projektu je výběr indikátorů a jejich cílových hodnot. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Speciální základní škola a praktická škola Skuteč 

Název projektu Tranzitní program ve Speciální škole Skuteč 

Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/19_077/0016785 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 66 

Požadovaná výše finanční podpory 3 938 661,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 031 261,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

907 400,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.3.01 Specialista tvorby VP 
(3 osoby, průměrně 20 
h./měs., 720 h./36 
měs.) 

0,00  0,00  0,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.3.02 Specialista úpravy RVP 
(1 osoba, průměrně 8 
h./měs., 288 h./36 
měs.) 

0,00  0,00  0,00  -86 400,00  

1.1.2.1.1.3.04 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
rehabilitační aktivity (3 
osoby, průměrně 24 
h./měs., 864 h./36 
měs.) 

260,00  720,00  187 200,00  -37 440,00  

1.1.2.1.1.3.05 Speciální pedagog - 
ergoterapeutické 
aktivity (12 osob, 
průměrně 84 h./měs., 
3024 h./36 měs.) 

260,00  2 520,00  655 200,00  -131 040,00  

1.1.2.1.1.3.06 Speciální pedagog - 
realizátor TP hlubinná 
relaxační terapie (4 
osoby, průměrně 32 
h./měs., 1152 h./36 
měs.) 

260,00  960,00  249 600,00  -49 920,00  
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1.1.2.1.1.3.07 Speciální pedagog - 
realizátor TP terapie 
biofeedback (4 osoby, 
průměrně 16 h./měs., 
512 h./36 měs.) 

260,00  480,00  124 800,00  -8 320,00  

1.1.2.1.1.3.08 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
arteterapie (2 osoby, 
průměrně 8 h./měs., 
288 h./36 měs.) 

260,00  240,00  62 400,00  -12 480,00  

1.1.2.1.1.3.09 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
animoterapie (2 
osoby, průměrně 8 
h./měs., 288 h./36 
měs.) 

260,00  240,00  62 400,00  -12 480,00  

1.1.2.1.1.3.10 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
muzikoterapie (1 
osoba, průměrně 4 
h./měs., 144 h./36 
měs.) 

260,00  120,00  31 200,00  -6 240,00  

1.1.2.1.1.3.11 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
logopedie (2 osoby, 
průměrně 12 h./měs., 
432 h./36 měs.) 

260,00  360,00  93 600,00  -18 720,00  

1.1.2.1.1.3.12 Speciální pedagog - 
realizátor TP 
biblioterapie a 
dramaterapie (1 
osoba, průměrně 8 
h./měs., 288 h./36 
měs.) 

260,00  240,00  62 400,00  -12 480,00  

1.1.2.1.1.3.13 Vedoucí odborného 
týmu - garant TP (1 
osoba, průměrně 16 
h./měs., 576 h./36 
měs.) 

350,00  192,00  67 200,00  -134 400,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  606 252,25  -181 480,00  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich 
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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Aktivity projektu jsou cíleně zaměřeny na potřeby cílových skupin projektu, administrativní tým 
projektu se jeví jako podhodnocený, naopak odborný tým se jeví jako nadhodnocený. Z popisu KA5 
vyplývá nepochopení cílů volitelné aktivity č. 5, není zřejmé, co bude výstupem dané aktivity a jaký 
předpokládá žadatel dopad po úpravě RVP, Komise proto zavazuje žadatele k vypuštění dané 
nepovinné aktivity a k souvisejícím úpravám projektu. 
 

  



 

11 
  

III. 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. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Komise pověřuje ŘO k vytvoření Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV, do kterého 
navrhuje zařadit všechny doporučené projekty, na které vystačí finanční alokace výzvy č. 02_19_077 
určená pro aktivitu č. 2: Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů 
a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života. Komise dále pověřuje ŘO 
k vytvoření Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV, do kterého budou zařazeny 
všechny nedoporučené projekty. Přehled všech projednaných projektů zařazených do Seznamu 
doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV na základě zohlednění finanční alokace 
výzvy a výsledků fáze věcného hodnocení je součástí Zápisu z posledního jednání Komise pro aktivitu 
č. 2 ze dne 5. března 2020. 
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy 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 19. 2. 2020 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV  


