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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 12. 3. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 7. 

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

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 3: Posilování kompetencí 
pedagogických pracovníků škol a školských 
zařízení v oblastech: prevence a stabilizace 
problémového chování dětí a žáků, 
managementu třídy, rozvoje psychosociálních 
kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, 
rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání 
ohrožených dětí a mezioborovou spolupráci v 
podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní 
duševní zdraví 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 500 000 000,00 

Dílčí alokace aktivity v Kč 130 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele ACADEMIA IREAS, o.p.s. 

Název projektu 
Rozvíjíme učitele a žáky - posilování kompetencí 
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 
při práci s žáky s SVP 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 69 

Požadovaná výše finanční podpory 7 619 525,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 944 231,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 675 293,75 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 

Počet 
jednote

k 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Metodik vzdělávání 13 500,00  30,00  405 000,00  -405 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 Odborný manažer KA2 20 250,00  30,00  607 500,00  -202 500,00  

1.1.2.1.1.3.1 Odborný garant 480,00  480,00  230 400,00  -115 200,00  

1.1.2.1.1.3.7 Mentor pro pedagoga 
vzdělávání dětí 

450,00  160,00  72 000,00  -72 000,00  

1.1.2.1.1.3.9 Odborný asistent KA2 
- 2 

0,00  0,00  0,00  -225 000,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

370 140,00  1,00  370 140,00  -150 660,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

134 325,00  1,00  134 325,00  -54 675,00  

1.1.2.6.1.2 Lektor hlavních 
kompetencí (1 osoba) 

0,00  0,00  0,00  -64 800,00  

1.1.2.6.1.3 Lektor 
specializovaných 
kompetencí (1 osoba) 

0,00  0,00  0,00  -50 400,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 188 846,25  1,00  1 188 846,25  -335 058,75  

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 
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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.  
 
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 
 

Žádost je zpracovaná přehledně a zaměřuje se na aktivity dané výzvou. Bohužel chybí analýza 

vstupního stavu, ze které by vzešla specifikace potřeb cílových skupin, která by se měla promítnout 

do nově vzniklých vzdělávacích modulů. Ty by měly také respektovat specifika jednotlivých stupňů 

vzdělávání zapojených škol (MŠ, ZŠ, SŠ). Slabší stránkou projektu jsou chybně stanovené cílové 

hodnoty indikátorů a nadhodnocený rozpočet. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele AISIS, z.ú. 

Název projektu SAFE 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016836 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 12 985 675,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 142 175,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

843 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Lektor (specialista v 
oblasti podpory žáků 
s SPV) 

340,00  3 870,00  1 315 800,00  -91 800,00  

1.1.2.1.1.3.2 Zahraniční expert 700,00  292,00  204 400,00  -278 600,00  

1.1.2.6.1.02 Evaluace projektu 0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.09 Spotřební materiál 
pro cílovou skupinu 

300,00  170,00  51 000,00  -44 400,00  

1.1.2.6.1.11 Pronájem prostor na 
krossektorální kulaté 
stoly 

6 000,00  2,00  12 000,00  -108 000,00  

1.1.2.6.1.17 Stravování - 
jednodenní 
workshopy / KS 

100,00  1 360,00  136 000,00  -52 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 428 435,00  1,00  2 428 435,00  -168 700,00  

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 cílových hodnot 
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 
 
Pozitivní je snaha žadatele obohatit české vzdělávací prostředí o adaptovanou zahraniční metodiku 
v šíři, která může mít reálný dopad na praxi škol. Žadatel však nevyužil své předchozí zkušenosti 
při zpracování samotné projektové žádosti, chybí analýza současného stavu. Rozpočet projektu je 
nepřehledný a je minimálně navázán na konkrétní položky klíčových aktivit (položky v popisu klíčových 
aktivit nejsou jasně provázány na položky rozpočtu). 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Základní škola Kovanice, příspěvková organizace 

Název projektu Školní křižovatka 2019 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016791 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 16 

Požadovaná výše finanční podpory 18 409 846,29 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaných kritérií 1.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího 
zajištění), 2.1 Potřebnost projektu, dopad, hlavní přínosy a smysl projektu, 2.3 Věcný obsah 
a relevantnost aktivit, 2.5 Řízení rizik - připravenost na možná rizika a jejich řešení, vnitřní kontrolní 
systém, 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu a současně 
z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení 
stanovené výzvou. 
 
Žádost je celkově velmi špatně napsána, včetně gramatických chyb, v některých místech je 
nepochopitelná. K žádosti lze mít celou řadu výhrad, které jsou konkrétně specifikovány v rámci 
jednotlivých kritérií. Projekt dle popisu nevede k naplnění cílů aktivity. Popis potřebnosti, aktivit 
projektu a cílů netvoří logicky provázaný celek. Zcela nepřijatelná je forma a obsah rozpočtu, které 
nesplňují pravidla 3E. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Naše škola Praha - základní škola s.r.o. 

Název projektu 
Naše škola Praha: Posilování kompetencí 
pedagogických pracovníků 

Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/19_077/0016831 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 52 

Požadovaná výše finanční podpory 7 180 911,25 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaného kritéria 2.5 Řízení rizik - připravenost na možná rizika a jejich řešení, vnitřní kontrolní 
systém a současně z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 bodů pro úspěšné splnění fáze 
věcného hodnocení stanovené výzvou. 
 
Pozitivně lze hodnotit snahu žadatele inspirovat se dobrou praxí u škol jak v České republice, tak 
v zahraničí. Jako nedostatek lze hodnotit zaměření problému pouze na řešení situace uvnitř 
organizace žadatele. Žadatel nedostatečně identifikoval a řešil možná rizika projektu, obsah projektu 
není dostatečně konkrétní a navázaný na cíle podpory. Potřeby zapojených pedagogů mají být 
definovány teprve v průběhu projektu. Některé položky rozpočtu nevyplývají z potřeb realizace 
projektu a jeho klíčových aktivit nebo nejsou dostatečně podrobně popsány. V realizačním týmu chybí 
jednoznačně popsaná zodpovědnost za organizaci a zajištění stáží v projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 

Název projektu Učíme se Kids' Skills 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016833 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 47 

Požadovaná výše finanční podpory 12 569 322,25 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaného kritéria 3.1 Vhodnost zvolených indikátorů výsledků a výstupů a přiměřenost 
a reálnost výsledků a výstupů projektu a současně z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 
bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení stanovené výzvou. 
 
Projekt nepředstavuje logicky provázaný celek, ve kterém aktivity dokáží naplnit definované potřeby 
zvolených cílových skupin. Záměr vykazuje nedostatky v oblasti popisu cílových skupin a jejich potřeb 
(chybí analýza současného stavu) a také ve vazbě na indikátory. Rozpočet projektu je nadhodnocený 
a nedostatečně provázaný na klíčové aktivity projektu.  
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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. 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 
v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje 
psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné 
rozpoznání ohrožených dětí a mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče 
o vlastní duševní zdraví. Komise dále pověřuje ŘO k vytvoření Seznamu nedoporučených projektů 
k podpoře z OP VVV, do kterého budou zařazeny všechny nedoporučené projekty. Zbývající projekty 
(tzn. doporučené, na které však nevystačí finanční alokace aktivity č. 3 výzvy) budou zařazeny 
do Zásobníku náhradních projektů se zvolenou povinně volitelnou klíčovou aktivitou č. 3, jehož 
vytvořením Komise rovněž pověřuje ŘO. Přehled všech projednaných projektů zařazených 
do Seznamu doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV/Zásobníku náhradních 
projektů na základě zohlednění finanční alokace aktivity č. 3 a výsledků fáze věcného hodnocení je 
součástí Zápisu z posledního jednání Komise pro aktivitu č. 3 ze dne 13. 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 12. 3. 2020 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 


