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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 28. 1. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Stříbrná zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 1. 

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 SCHOLA EMPIRICA z.s. 

Název projektu 
KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného 
programu prevence šikany na ZŠ v ČR 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723 

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 a doporučením 

Výsledný počet bodů 69 

Požadovaná výše finanční podpory 19 388 435,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory   8 754 947,92 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

10 633 487,08 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 

29 721,00  26,00  772 746,00 -1 211 254,00 

1.1.2.1.1.1.2 Hlavní evaluátor 25 000,00  26,00  650 000,00  -950 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 Konzulant- evaluátor 22 000,00  26,00  572 000,00  -132 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Metodik KiVa (4 osoby x 
0,5) 

12 000,00  104,00  1 248 000,00  -1 824 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor 
implementace (DPP, 10 
osob x 640 hodin) 

450,00  2 600,00  1 170 000,00  -1 710 000,00  

1.1.2.1.1.3.2 Experti (DPP, 5 osob x 
400 hodin) 

0,00  0,00  0,00  -900 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

804 201,01 1,00  804 201,01 -1 035 798,99 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

291 847,14 1,00  291 847,14 -370 552,86 

1.1.2.2.1.2 Stravné Estonsko RT (7 
osob x 5 dnů x 40 EUR x 
26 Kč) 

1 040,00  20,00  20 800,00  -15 600,00  
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1.1.2.6.1.01 Zahraniční supervize 
(KiVa licence, stáž v 
Estonsku) 

1 146 000,00  1,00  1 146 000,00  -134 000,00  

1.1.2.6.1.02 Graficka uprava a tisk 
materiálů pilotáže 
pro cílové skupiny 

32,50  1 000,00  32 500,00  -217 500,00  

1.1.2.6.1.03 Jazyková korektura 0,00  0,00  0,00  -30 000,00  

1.1.2.6.1.04 Překlady materiálů 
pro cílovou skupinu 
k pilotáži KiVa 

0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.1.2.6.1.12 Doprava RT do 
zahraničí (11 osob x 1 
cesta x 10000 Kč) 

10 000,00  8,00  80 000,00  -30 000,00  

1.1.2.6.1.13 Ubytování RT 
v Estonsku (7 osob x 5 
nocí x 50 EUR x 26Kč) 

1 300,00  20,00  26 000,00  -19 500,00  

1.1.2.6.1.15 Místní cestovné RT 
v zahraničí (11 osob x 5 
dnů x 20 EUR x 26 Kč ) 

520,00  40,00  20 800,00  -7 800,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 501 062,23  -1 863 872,77  

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 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 jedinečnost zvolené zahraniční metody, která může být inspirativní 
pro české prostředí a obohatit české školství o nové nástroje prevence proti šikaně. Nejslabší stránkou 
je výrazně naddimenzovaný rozpočet projektu a omezené využití výstupů projektu z důvodu licence. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Slezská univerzita v Opavě 

Název projektu 
Kompetence pedagogů k řešení rizikového chování 
žáků v inkluzivním vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016739 

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 58 

Požadovaná výše finanční podpory 32 456 888,18 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. 
 
Projekt řeší aktuální problematiku v oblasti práce se žáky se se speciálními vzdělávacími potřebami, 
navazuje na práci škol s IVýP. Žadatel nedostatečně prokázal zájem cílových skupin o zapojení 
do projektu, není uveden popis cílových hodnot zvolených indikátorů. Struktura řízení a rozdělení 
jednotlivých zodpovědností a kompetencí členů odborného týmu není jednoznačně specifikována, 
efektivita využití požadovaných finančních prostředků je tak snížena nemožností posoudit rozsah 
a obsah práce jednotlivých pracovníků. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu Podpora ohrožených dětí a jejich inkluze 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016759 

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 54 

Požadovaná výše finanční podpory 11 189 233,13 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. 
 
Cíle jsou navrženy velmi ambiciózně a v souladu s výzvou, nicméně způsob jejich realizace není 
nastaven odpovídajícím způsobem a popsán s patřičnou mírou detailnosti. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Královéhradecký kraj 

Název projektu 
Podpora pedagogů v oblasti práce s žáky se zvýšenou 
psychosociální emoční zátěží 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016765 

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 29 

Požadovaná výše finanční podpory 43 891 704,28 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, 2.2 Vymezení, 
přiměřenost cílových skupin a zapojení cílových skupin a 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. 
 
Žadatel velmi stručně a obecně definuje problém, který hodlá řešit, a to v rozměru celého kraje. 
Nicméně takto systémové řešení vyžaduje rovněž stejně systémové zdůvodnění potřebnosti projektu 
a jeho dopadu, což v žádosti není obsaženo. Odůvodnění potřebnosti nevychází z popisu současného 
stavu, nedokládá průzkum v rámci cílových skupin o současném stavu vědomostí a schopností členů 
cílové skupiny v dané oblasti a nezjišťuje zájem cílové skupiny o realizaci projektu. Rozpočet projektu 
je výrazně nadhodnocen, indikátory projektu neobsahují způsob nápočtu cílové hodnoty, avšak je 
zřejmé, že některé cílové hodnoty byly stanoveny chybně. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 

Název projektu Učíme se spolu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016769 

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 57 

Požadovaná výše finanční podpory 10 411 160,00 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. 
 
Pozitivně je hodnoceno, že se projekt se zaměřuje na odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům 
v terénu a počítá s tréninkem situací ve školách, žadatel však nedoložil dostatečným způsobem 
potřebnost projektu ani zajištění zájmu cílové skupiny o aktivity projektu. Popis některých částí 
realizace klíčových aktivit projektu není dostatečně podrobný. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele 
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 
pedagogické centrum Královéhradeckého kraje 

Název projektu 

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

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016776 

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 40 

Požadovaná výše finanční podpory 14 953 110,00 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 a 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. 
 
Většina aktivit projektu je outsourcovaná externími dodavateli, Komise postrádá zdůvodnění 
potřebnosti projektu na odpovídající úrovni, rizika projektu jsou řešena naprosto nedostatečným 
způsobem, který ohrožuje úspěšnou realizaci 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 12. 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 28. 1. 2020 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 


