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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 13. 2. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

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 
Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, 
okres Náchod 

Název projektu 
Implementace nástrojů sociálního a emočního učení 
v prostředí ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016792 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 64 

Požadovaná výše finanční podpory 6 983 102,50 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. 
 
Silnou stránkou projektu je zavedení myšlenky Leader In Me v českém prostředí, která má sloužit jako 
nástroj prevence problémového chování žáků, nicméně zpracování projektu vykazuje závažné 
nedostatky. Žadatel neidentifikoval všechna podstatná rizika, která ohrožují proveditelnost projektu, 
zejména rizika související s realizací výběrového řízení a zajištěním diseminace výstupů založených 
na práci s licencovaným produktem. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Ostravská univerzita 

Název projektu 
Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 
pro zvládání problémového chování žáků 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016796 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 44 

Požadovaná výše finanční podpory 9 894 114,00 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 a jejich řešení, vnitřní 
kontrolní systém a současně z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 65 bodů pro úspěšné 
splnění fáze věcného hodnocení stanovené výzvou.  
 
Největší slabinou projektu je celková distanc, kterou projekt vytváří vůči cílové skupině pedagogických 
pracovníků, kdy přes jejich identifikovaný nezájem o vzdělávání formou e -learningu se celý projekt 
orientuje zejména na vytváření LMS kurzů. Rozpočet projektu je zásadně nadhodnocen v  osobních 
výdajích, doložený harmonogram je zpracován zcela formálně. Žadatel neprokázal zajištění cílových 
skupin a nedostatečně zdůvodnil zapojení partnerů do klíčových aktivit projektu.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Středisko výchovné péče Svitavska 

Název projektu Vstříc potřebám dětí v regionu Svitavska 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016798 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 53 

Požadovaná výše finanční podpory 17 442 525,20 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení stanovené výzvou.  
 
Celý záměr projektu působí spíše jako snaha o dovybavení se technikou, jejíž reálný přínos a zejména 
potřebnost pořízení pro řešení problémů zvolených cílových skupin jsou v žádosti slabě zdůvodněny 
a popsány. Rozpočet projektu je významně nadhodnocen, žadatel navrhuje způsoby řešení, které jsou 
v současnosti zastaralé a málo efektivní. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 

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

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 68 

Požadovaná výše finanční podpory 15 567 075,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 336 043,73 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 231 031, 37 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 Hlavní metodik 69 500,00  7,50  521 250,00  -312 750,00  

1.1.2.1.1.1.2 Odborný garant 
KA2 

24 000,00  9,00  216 000,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 Odborný garant 
KA3 

24 000,00  9,00  216 000,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Odborný garant 
KA4 

19 000,00  7,80  148 200,00  -148 200,00  

1.1.2.1.1.1.5 Odborný garant 
KA5 

19 000,00  9,00  171 000,00  -171 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 Odborný týmový 
koordinátor 

300,00  0,00  0,00  -270 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 372 283,20  1,00  1 372 283,20  -330 819,60  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

498 006,00  1,00  377 950,50  -120 055,50  

1.2 Nepřímé náklady 3 113 415,02  1,00  3 113 415,02  -446 206,27  

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 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 
 
Silnou stránkou projektu je snaha zapojit více odborníků a vytvořit multioborový tým, který bude 
vytvářet intervenční strategie, které však nejsou příliš inovativní. Navržený intervenční program 
pro děti a žáky s problémovým chováním je určen pouze pro homogenní skupinu s  problémovým 
chováním a nelze jej použít v inkluzivní praxi běžných škol a školních zařízení, je spíše vhodný 
pro prostředí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně pro specifickou intervenci 
v pedagogicko-psychologických poradnách. Slabými stránkami projektu je nadhodnocený rozpočet 
a formálně zpracovaný harmonogram a oblast rizik. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 
Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

Název projektu Finská cesta 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016800 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 62 

Požadovaná výše finanční podpory 24 702 508,16 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení stanovené výzvou.  
 
Jako pozitivní je možné vidět snahu inspirovat se finským školstvím. Žadatel však nedostatečně popsal 
propojení klíčových aktivit a jejich obsahovou návaznost, popis realizace vykazuje závažné nedostatky 
ve vazbě na rozpočet projektu a zajištění některých významných výstupů. Intervenční logika projektu 
je velice slabá, projekt je celkově nekonzistentní. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. 

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

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016804 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 61 

Požadovaná výše finanční podpory 8 920 305,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaného kritéria 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. 
 
Nejslabší stránkou projektu je jeho rozpočet, který je nepřehledný a nesrozumitelný, údaje v něm 
uváděné neodpovídají informacím v přílohách Realizační tým a Komentář k rozpočtu, obsahuje 
duplicity, je zásadně nadhodnocený. Cíle, které si žadatel vytkl v anotaci projektu (tj. udržení v hlavním 
vzdělávacím proudu), lze u dětí umístěných do dětských domovů se školou jen obtížně dosáhnout.  
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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 13. 2. 2020 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 


