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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 18. 5. 2020 

Čas zahájení jednání 10:00 

Místo konání 
On-line prostřednictvím MS Teams vzhledem k aktuální situaci 
související s epidemií koronaviru 

Typ Komise Opravná Hodnoticí komise 

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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Pořadové číslo  1. 

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 --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 --- --- -- 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 63 

Požadovaná výše finanční podpory 24 702 508,16 Kč 

Komentář Komise 

 
Žádost byla projednána Komisí dne 13. 2. 2020. Žádost získala 62 bodů, nesplnila tak minimální 
bodovou hranici 65 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení stanovené výzvou a z tohoto 
důvodu nebyla Komisí doporučena k financování. Žadatel předložil proti tomuto výsledku fáze procesu 
schvalování připomínky, které byly ŘO u kritéria V1.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky 
včetně případného externího zajištění) posouzeny jako částečně důvodné. Z tohoto důvodu byla 
žádost vrácena zpět do procesu hodnocení k novému projednání kritéria V1.2 opravnou Komisí. 
 
K nastavení odborného týmu opravná Komise konstatuje následující: Odborný tým, který tvoří celkem 
9 pozic, je popsán v příloze Realizační tým. Pozice garantů jsou uvedeny jmenovitě, přičemž u pozice 
garanta kvality nelze na základě CV považovat za prokázané, že daný pracovník má odpovídající 
kvalifikaci. U pozice garanta LMS a garanta příkladů dobré praxe lze toto považovat za částečně 
doložené. Podstatnou část týmu však tvoří další pracovníci (zejména odborníci z praxe), u kterých 
nejsou uvedeny konkrétní kvalifikační požadavky či jejich zkušenosti. Velikost odborného týmu je 
odpovídající vzhledem k počtu zapojených škol, avšak rozsah zapojení většiny pozic je výrazně 
nadhodnocen a neodpovídá uvedenému rozsahu realizovaných aktivit. 
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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.    
 
Zápis z jednání opravné 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 18. 5. 2020 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Lenka Menclová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 


