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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 27. 2. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

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 Heřmánek Praha, základní škola 

Název projektu 

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 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016808 

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 59 

Požadovaná výše finanční podpory 15 749 493,10 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. 
 
V projektu není ošetřena licenční politika poskytovatele metodiky a dalších materiálů, není tedy 
prokázáno zajištění a diseminace výstupů v souladu s výzvou. Popis řízení rizik vykazuje závažné 
nedostatky a ohrožuje proveditelnost projektu. Klíčové aktivity projektu nebyly konkrétně popsány, 
zejména v oblasti popisu metodiky, jejího obsahu a pilotáže, stejně jako v popisu potřebnosti 
outsourcovaných vzdělávacích aktivit. Žadatel nedostatečně provázal rozpočet s klíčovými aktivitami 
projektu. Systémový dopad projektu není prokázán, neboť se jedná o metodiku určenou církevním 
školám. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga 

Název projektu 
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016809 

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 33 

Požadovaná výše finanční podpory 9 960 990,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování z důvodu nesplnění minimální bodové hranice 
kombinovaných kritérií 2.1 Potřebnost projektu, dopad, hlavní přínosy a smysl projektu, 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 vykazuje zásadní nedostatky zejména ve zdůvodnění potřebnosti, v popisu rizik 
a v nadhodnocení a struktuře rozpočtu (chybné zařazení některých položek). Jeden z partnerů 
projektu se v rozporu s pravidly OP VVV jeví jako skrytý dodavatel aktivit projektu. Plánované 
vzdělávací aktivity se jeví jako výrazně akademické a intervenční logika projektu je velmi slabá. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Škola dobrých vztahů 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810 

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 71 

Požadovaná výše finanční podpory 18 841 165,04 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 376 025,22 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 465 139,82 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 Odborný garant 
projektu 

48 000,00  13,20  633 600,00  -554 400,00  

1.1.2.1.1.2.1 Supervizor přípravy 
videozáznamů - 
Prevence 
Kyberšikany | 
Prevence Agresivita 
u dětí | Prevence 
Poruch příjmu 
potravy 

290,00  1 120,00  324 800,00  -157 180,00  

1.1.2.1.1.2.3 Střihač pro realizaci 
videozáznamů - 
Prevence 
Kyberšikany | 
Prevence Agresivita 
u dětí | Prevence 
Poruch příjmu 
potravy 

220,00  1 512,00  332 640,00  -1 760,00  

1.1.2.1.1.2.4 Metodik a 
specialista pro 
zpracování videa 

230,00  2 158,00  496 340,00  -460,00  

1.1.2.1.1.2.6 Odborní pracovníci 
pro přípravu 
videozáznamů - 
Prevence 
Kyberšikany | 

265,00  8 268,00  2 191 020,00  -3 180,00  
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Prevence Agresivita 
u dětí | Prevence 
Poruch příjmu 
potravy - 6 osob 

1.1.2.1.1.3.01 Lektorský tým - 
kurz Principy 
pozitivního třídního 
klimatu  na 10 
školách (1 kurz 
vedou tři lektoři) - 
celkem 10 kurzů 

280,00  1 280,00  358 400,00  -358 400,00  

1.1.2.1.1.3.02 Lektorský 
supervizní tým - 
programy - 
Prevence 
Kyberšikany | 
Prevence Agresivita 
u dětí | Prevence 
Poruch příjmu 
potravy (1 program 
vedou tři lektoři) - 
celkem 60 
programů 

280,00  1 080,00  302 400,00  -302 400,00  

1.1.2.1.1.3.03 Metodická příprava 
kurzu Principy 
pozitivního třídního 
klimatu (2 osoby) 

250,00  456,00  114 000,00  -1 000,00  

1.1.2.1.1.3.08 Přepisy z 
natočených 
videozáznamů 

0,00  0,00  0,00  -414 000,00  

1.1.2.1.1.3.09 Grafik, UX 240,00  456,00  109 440,00  -960,00  

1.1.2.1.1.3.12 Interní grafik 225,00  345,00  77 625,00  -1 125,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 773 646,40 1,00 1 773 646,40  -177 885,44  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

643 662,00 1,00 643 662,00  -64 555,20  

1.2 Nepřímé náklady 2 842 120,08 1,00 2 842 120,08  -427 834,18  

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: 
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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 
 
Silnou stránkou projektu je popis aktivit projektu a očekávaných výstupů, jejichž kvalita je garantována 
adekvátní odborností realizačního týmu. Projekt má dobře zpracovaný harmonogram. Slabou 
stránkou je obecné doložení potřebnosti a nerozklíčování některých položek v rozpočtu. Popis a řízení 
rizik také vykazuje nedostatky. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele ITveSkole.cz, o.p.s. 

Název projektu OPEN 77 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016815 

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 54 

Požadovaná výše finanční podpory 24 966 117,55 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 nesrozumitelné koncepční uchopení a roztříštěnost dílčích 
podaktivit a nedoložení jejich návaznosti v harmonogramu. Dále z projektu není zřejmý systémový 
přínos aktivit vzdělávání, na něž jsou navázány výdaje, jejichž potřebnost nebyla prokázána, s čímž 
souvisí i výrazné krácení rozpočtu. 
 

  



 

8 
  

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. 
 
Jednání Komise dne 27. února 2020 bylo po projednání projektu s pořadovým č. 4 z časových důvodů 
přerušeno. Komise se shodla na tom, že jednání bude pokračovat dne 13. března 2020.    
 
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 27. 2. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 


