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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 13. 3. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 8. 

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 
Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Název projektu 
Podpora pedagogických a dalších pracovníků 
pro efektivní práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016823 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 2 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 2 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 51 

Požadovaná výše finanční podpory 25 409 984,27 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaného kritéria 2.2 Vymezení, přiměřenost cílových skupin a zapojení cílových a současně 
z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení 
stanovené výzvou. 
 
Komise chápe, z jakého důvodu žadatel podal žádost, a oceňuje snahu ověřit použití moderních 
technologií na zvolenou cílovou skupinu. Zapojení cílové skupiny však neodpovídá požadavkům výzvy 
a způsob realizace projektu neodpovídá požadavkům na celkovou efektivitu (3E). Problémem je 
i struktura a obsah klíčových aktivit (viz požadavek na vyškrtnutí modulu č. 2) a jejich vzájemné 
provázání, vzhledem k tomu Komise navrhla výrazné krácení rozpočtu. 
 

  



 

3 
  

Pořadové číslo  2. 

Název žadatele AZ HELP, zapsaný spolek 

Název projektu 

Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů 
v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné 
intervence problémového chování dětí 
s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích 
ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016825 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 2 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 2 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 77 

Požadovaná výše finanční podpory 7 647 339,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 113 477,75 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

533 862,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.2 Lektor/mentor 32 300,00  24,00  775 200,00  -319 200,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 
z platů a DPČ 

271 411,20  1,00  271 411,20  -79 161,60  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení 
z platů a DPČ 

98 496,00  1,00  98 496,00  -28 728,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 422 695,55  1,00  1 422 695,55  -106 772,40  

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: 
 
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 
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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 
 
Komise shledává projekt jako ambiciózní a efektivní. I po obsahové stránce nelze projektu v aktivitách 
vytknout výraznější nedostatky, projekt se opírá o moderní poznatky a přístupy. Doložený rozsah 
zapojení cílové skupiny by měl být rozšířen. Komise pouze upozorňuje žadatele na povinnost zajištění 
neomezené dostupnosti vytvořených vzdělávacích programů a metodik. 
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Pořadové číslo  3. 

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

Název projektu Posilování bezpečného klimatu ve třídě 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016826 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 2 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 2 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 66 

Požadovaná výše finanční podpory 12 838 033,96 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 893 668,03 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 944 365,93 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 ČvT - hlavní metodik 
0,2 úv. 

4 950,00  30,00  148 500,00  -148 500,00  

1.1.2.1.1.1.3 JaJ -  metodik 0,25 
úv. 

4 950,00  30,00  148 500,00  -136 500,00  

1.1.2.1.1.1.4 JaJ - odborný garant 
projektu, specialista 
na šikanu  0,55 úv. 

11 962,50  30,00  358 875,00  -358 875,00  

1.1.2.1.1.1.5 ČvT - metodik 0,4 úv. 7 200,00  30,00  216 000,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 ČvT - koordinátor KA 
1,0 úv. 

0,00  0,00  0,00  -1 140 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 ČvT - krajští experti 296,00  11 728,00  3 471 488,00  -46 912,00  

1.1.2.1.1.3.3 ČvT - lektoři 
na workshopy 
závěrečné 
konference 

296,00  42,00  12 432,00  -168,00  

1.1.2.1.1.3.4 JaJ - odborný garant 
LMS 

300,00  270,00  81 000,00  -81 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

301 933,80  1,00  301 933,80  -495 969,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

109 572,75  1,00  109 572,75  -179 988,75  

1.1.2.3.1.1 ČvT - notebook vč. 
SW 

27 000,00  2,00  54 000,00  -27 000,00  
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1.1.2.3.1.2 ČvT - mobilní telefon 0,00  0,00  0,00  -14 700,00  

1.1.2.6.1.09 ČvT - pronájem 
prostor na 
závěrečnou 
konferenci/sdílení 

30 000,00  1,00  30 000,00  -70 000,00  

1.1.2.6.1.10 ČvT - fotograf na 
závěrečné konferenci 

0,00  0,00  0,00  -6 000,00  

1.1.2.6.1.11 ČvT - moderátor 
závěrečné 
konference 

0,00  0,00  0,00  -10 000,00  

1.1.2.6.1.14 JaJ - expertovné 
lektoři 

307,00  400,00  122 800,00  -77 200,00  

1.1.2.6.1.15 JaJ - expertovné 
mentoring 

307,00  760,00  233 320,00  -146 680,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 778 733,61  1,00  1 778 733,61  -788 873,18  

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: 
 
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 obsahově v souladu s požadavky výzvy. Zajištění cílové skupiny pedagogů není konkrétně 
doloženo, Komise považuje projekt za méně efektivní a doporučenými úpravami, jak cílových hodnot 
indikátorů, tak rozpočtu projektu, tuto žádost koriguje. Přínos pro cílovou skupinu v oblasti 
inovativnosti přístupů ve tvorbě programu primární prevence může být pozitivní, avšak není 
považován za inovativní. Komise pouze upozorňuje žadatele na povinnost zajištění neomezené 
dostupnosti vytvořených vzdělávacích programů a metodik. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Národní ústav duševního zdraví 

Název projektu 
Kurikulum podpory duševního zdraví u žáků pro 
učitele v základním vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016834 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 2 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 2 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 46 

Požadovaná výše finanční podpory 63 011 195,52 Kč  

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaných kritérií 2.2 Vymezení, přiměřenost cílových skupin a zapojení cílových, 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. 
 
Ačkoliv by realizace projektu mohla být pro cílovou skupinu přínosná, žadatel opominul v rámci 
projektu blíže specifikovat cílovou skupinu a její motivaci. Zcela nevyhovující je pak rozpočet projektu, 
jehož položky nejsou patřičně zdůvodněny v příloze Komentář k rozpočtu a rovněž není specifikována 
a odůvodněna míra zapojení jednotlivých členů odborného týmu do realizace klíčových aktivit 
projektu. Žádost je celkově zpracována velmi povrchně a stručně, zejména s ohledem na požadované 
finanční prostředky a rozsah. 
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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. Komise nenavrhuje 
vytvoření Zásobníku náhradních projektů, neboť finanční alokace určená pro aktivitu č. 3 vystačí 
na všechny projednané a doporučené projekty.  
 
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 13. 3. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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IV. Přehled projednaných projektů 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) 

Výsledný 

počet 

bodů 

1. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016825 AZ HELP, zapsaný spolek 

Komplexní rozvoj profesních kompetencí 
pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace 
a včasné intervence problémového chování dětí 
s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 
krajích ČR 

7 647 339,75  7 647 339,75 7 113 477,75  7 113 477,75  77 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810 
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Škola dobrých vztahů 18 841 165,04  26 488 504,79 16 376 025,22  23 489 502,97    71 

3.-4. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723 SCHOLA EMPIRICA z.s. 
KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně 
ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR 

19 388 435,00  45 876 939,79 8 754 947,92  32 244 450,89    69 

3.-4. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827 ACADEMIA IREAS, o.p.s. 
Rozvíjíme učitele a žáky - posilování kompetencí 
pedagogických pracovníků škol a školských 
zařízení při práci s žáky s SVP 

7 619 525,00  53 496 464,79 5 944 231,25  38 188 682,14    69 

5. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve zvládání projevů problémového 
chování a k ochraně duševního zdraví aneb 
Společně zvládneme problémové chování 

15 567 075,10  69 063 539,89 13 336 043,73  51 524 725,87    68 

6. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016836 AISIS, z.ú. SAFE 12 985 675,00  82 049 214,89 12 142 175,00  63 666 900,87    67 

7. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016826 Člověk v tísni, o.p.s. Posilování bezpečného klimatu ve třídě 12 838 033,96  94 887 248,85 8 893 668,03  72 560 568,90    66 
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V. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených 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) 

Výsledný 

počet bodů 

1. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016792 
Základní škola Nové Město nad Metují, 
Školní 1000, okres Náchod 

Implementace nástrojů sociálního a emočního učení 
v prostředí ZŠ 

6 983 102,50 6 983 102,50 64 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016800 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr 
Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069 

Finská cesta 24 702 508,16 31 685 610,66 62 

3. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016804 
IREAS, Institut pro strukturální politiku, 
o.p.s. 

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků 
vedoucí k udržení žáků se SVP v hlavním vzdělávacím 
proudu 

8 920 305,00 40 605 915,66 61 

4. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016808 Heřmánek Praha, základní škola 

Rozumíme si. Společně v bezpečí - program 
na podporu a posilování kompetencí pedagogických 
pracovníků škol, zaměřený na oblast etické výchovy 
pro práci s dětmi (nejen) s SVP založený na 
principech metody Forgiveness Education Curriculum 

15 749 493,10 56 355 408,76 59 

5. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016739 Slezská univerzita v Opavě 
Kompetence pedagogů k řešení rizikového chování 
žáků v inkluzivním vzdělávání 

32 456 888,18 88 812 296,94 58 

6. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016769 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. Učíme se spolu 10 411 160,00 99 223 456,94 57 

7.-8. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016759 Západočeská univerzita v Plzni Podpora ohrožených dětí a jejich inkluze 11 189 233,13 110 412 690,07 54 

7.-8. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016815 ITveSkole.cz, o.p.s. OPEN 77 24 966 117,55 135 378 807,62 54 

9. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016798 Středisko výchovné péče Svitavska Vstříc potřebám dětí v regionu Svitavska 17 442 525,20 152 821 332,82 53 

10. CZ.02.3.X/0.0/0.0/19_077/0016831 Naše škola Praha - základní škola s.r.o. 
Naše škola Praha: Posilování kompetencí 
pedagogických pracovníků 

7 180 911,25 160 002 244,07 52 

11. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016823 
Střední škola technická, Most, příspěvková 
organizace 

Podpora pedagogických a dalších pracovníků 
pro efektivní práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

25 409 984,27 185 412 228,34 51 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
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Výsledný 

počet bodů 

12. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016833 
Regionální rozvojová agentura Východní 
Moravy 

Učíme se Kids' Skills 12 569 322,25 197 981 550,59 47 

13. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016834 Národní ústav duševního zdraví 
Kurikulum podpory duševního zdraví u žáků 
pro učitele v základním vzdělávání 

63 011 195,52 260 992 746,11 46 

14. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016796 Ostravská univerzita 
Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 
pro zvládání problémového chování žáků 

9 894 114,00 270 886 860,11 44 

15. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016776 
Pedagogicko-psychologická poradna a 
Speciálně pedagogické centrum 
Královéhradeckého kraje 

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků 
škol a školských poradenských zařízení v oblasti 
rozvoje psychosociálních dovedností a vytvoření sítě 
intenzivní metodické podpory v Královéhradeckém 
kraji 

14 953 110,00 285 839 970,11 40 

16. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016809 
Střední škola gastronomická Adolpha 
Kolpinga 

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

9 960 990,00 295 800 960,11 33 

17. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016765 Královéhradecký kraj 
Podpora pedagogů v oblasti práce s žáky se zvýšenou 
psychosociální emoční zátěží 

43 891 704,28 339 692 664,39 29 

18. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016791 
Základní škola Kovanice, příspěvková 
organizace 

Školní křižovatka 2019 18 409 846,29 358 102 510,68 16 

 

 


