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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. 4: Transformace současného modelu 
služeb školských zařízení pro výkon ústavní 
výchovy, ochranné výchovy a preventivně 
výchovnou péči do služeb prevence a včasné 
intervence s cílem prevence institucionalizace a 
zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a 
ochranné výchovy 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 500 000 000,00 

Dílčí alokace aktivity v Kč 70 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu 
Systém prevence a pedagogické intervence ve vztahu 
k dětem s rizikovými projevy v chování či závažnou 
socializační odchylkou 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016794 

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 53 

Požadovaná výše finanční podpory 37 191 479,46 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaného kritéria 2.1 Potřebnost projektu, dopad, hlavní přínosy a smysl projektu a současně 
z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení 
stanovené výzvou. 
 
V žádosti není dostatečně popsán ani zdůvodněn vstupní problém a výchozí stav řešené problematiky, 
ze žádosti nevyplývá, jakým způsobem by měl fungovat nový regionální systém. Zvolený způsob řešení 
nezahrnuje všechny účastníky podílející se na řešení potenciálního problému, v projektu zcela chybí 
práce s cílovou skupinou žáků, rodičů a dalších účastníků (např. OSPOD, policie, lékaři). Žadatel dále 
neprokázal zajištění cílové skupiny, se kterou hodlá v projektu pracovat. 
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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.    
 
Na základě výsledku fáze věcného hodnocení navrhuje Komise zařadit projednaný projekt 
do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. Vytvořením Seznamu nedoporučených 
projektů k podpoře z OP VVV pověřuje Komise ŘO. 
 
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 

  

 


