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

– oprava 

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  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  

1.1.2.1.1.1.2* Odborný garant 
KA2 

48 000,00  4,50  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  

1.1.2.1.1.1.3* Odborný garant 
KA3 

48 000,00  4,50  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  

1.1.2.1.1.1.4* Odborný garant 
KA4 

38 000,00  3,90  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  

1.1.2.1.1.1.5* Odborný garant 
KA5 

38 000,00  4,50  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  
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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  

1.1.2.1.2.1* Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 041 463,60  1,00 1 041 463,60 -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  

1.1.2.1.3.1* Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

377 950,50  
 

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  

1.2 Nepřímé náklady 2 667 208,75  1,00  2 667 208,75  -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 
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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* U výše vyznačených položek došlo k opravě administrativních chyb v zanesení krácení 

navrhovaného Komisí ve výsledné hodnoticí tabulce projektu do tabulky požadovaných úprav 
rozpočtu v Zápise z jednání Komise:  

- U položek 1.1.2.1.1.1.2 – 1.1.2.1.1.1.5 zavázala Komise dle textu v hodnoticí tabulce ke snížení 
úvazků těchto pozic na polovinu z důvodu zahrnutí činností spadajících do nepřímých nákladů 
projektu, do tabulky požadovaných úprav rozpočtu v Zápise však bylo toto krácení zaneseno 
jako snížení jednotkové ceny, nikoliv počtu jednotek. 

- U položek 1.1.2.1.2.1 a 1.1.2.1.3.1 byla do sloupců Jednotková cena a Celkem, resp. Jednotková 
cena omylem vložena původní částka, do které není promítnuto krácení v kapitole 1.1.2.1.1 
Platy.  

- U položky 1.2 Nepřímé náklady byla do sloupců Jednotková cena a Celkem omylem vložena 
původní částka, do které není promítnuto krácení celkových způsobilých výdajů projektu. 

Výše schválené částky a krácení u těchto položek, maximální výsledná výše finanční podpory 
i celková minimální výše krácených finančních prostředků zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

Podpis vedoucí Oddělení hodnocení a schvalování projektů  
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