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Informace pro Monitorovací výbor OP VVV  

 

1. Projekt 

Název projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými 
lokalitami  

Zkrácený název projektu Inkluzivní vzdělávání (IKV) 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 

Realizátor Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování) 

Rozpočet projektu 228 819 380 Kč 

Harmonogram realizace 
projektu 

1. 7. 2016 – 30. 4. 2022 

Anotace projektu Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního 
a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí 
realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. 
Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů 
na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických 
dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV 
a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu 
formulovaných opatření. 

 

2. Cíle a očekávané přínosy projektu  

Hlavním cílem projektu je v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV 

na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření 

vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni. 

Dílčí cíle projektu:  
1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti 
IKV v územích se SVL.  

2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.  

3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi 
relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.  

4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb 
v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů 
a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování 1 v souladu s Metodikou Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále 
do MAP a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.  

5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě 
projektových záměrů a jejich realizaci. Mj. podpořit efektivní využití speciální výzvy pro obce 
a partnery zapojené do KPSVL (výzva schválená MV OP VVV 25. 2. 2016)  
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6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.  
 
Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně 
vyloučenými lokalitami spatřuje žadatel v/ve:  
- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické plány 
sociálního začleňování);  

- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za účelem 
vytvoření aktivní spolupracující sítě;  

- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol 
a školských zřízení a úředníci místních samospráv);  

- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení 
vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;  

- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro 
rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů a potřeb, 
příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;  

- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;  

- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.  
 
Přínosy nejsou formulovány pouze z pohledu cílových skupin, ale také z pohledu definovaných 
strategických cílů v řadě strategických dokumentů. Předpokladem je, že přínosy projektu budou 
realizovány v definovaném rozsahu výsledků a výstupů projektu. 

 

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu 
projektu 

V projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) byly 
aktivity v rámci všech klíčových témat rozvíjeny v souladu s nastavenými trendy, tedy v přípravě 
klíčových výstupů a podpory partnerů v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám (KPSVL), tak i mimo ně (v rámci vzdálené dílčí podpory). V rámci KPSVL probíhala jednání 
jak na individuální bázi, tak i v rámci pracovních skupin, kde byly připraveny a implementovány 
strategické dokumenty místních samospráv -  Místní plány inkluze. Projekt IKV v rámci této 
intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni 
odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu v některé z výzev. Mimo 
KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních 
plánů rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze 
byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských akčních plánů. Finalizován 
a vykázán byl nezávislý výzkum segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol – 
Analýza segregace ve školství.  V rámci gesce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
probíhala jednání a schůzky s individuálními systémovými projekty za účelem síťování a spolupráce 
se systémovými projekty (např. APIV A, APIV B, SRP aj.).  
 
Z hlediska dílčích klíčových výstupů projektu bylo doposud vytvořeno, vykázáno řídícímu orgánu 
a následně schváleno celkem 32 Místních plánů inkluze. Pracovní skupina (PS), na které se schází 
klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů 
škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí…), byla 
ustavena v 53 lokalitách v rámci KPSVL a v 10 lokalitách ve vzdálené dílčí podpoře. Dále bylo 
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vytvořeno 53 Vstupních analýz místních vzdělávacích sítí v rámci KPSVL a 2 vstupní analýzy 
ve vzdálené dílčí podpoře. Pro potřeby zapojených obcí v komunikaci tématu inkluzivního vzdělávání 
bylo vytvořeno 30 komunikačních strategií. V rámci sdílení dobrých praxí a zkušeností v tématu 
inkluzivního vzdělávání byla zorganizována studijní zahraniční cesta do Rakouska, Skotska 
a Portugalska. Také proběhly 4 tuzemské stáže na školách, které byly identifikovány jako „dobré 
praxe“ v oblasti inkluzivního vzdělávání. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce 
na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou veřejná setkání (24) a odborné workshopy (74). Dále 
vzniklo 38 Plánů poradenství pro oblast inkluzivního vzdělávání v lokalitách, jimž byla poskytována 
podpora při přípravě Místních akčních plánů a 1 Plán podpory pro oblast IKV ve vzdálené dílčí 
podpoře.  

 

4. Sledované období 

Sledované období 1. 8. 2019 - 15. 3. 2020 

Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV 19. 9. 2019 

 

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností) 

KA 01 Spolupráce v územích 

V předmětném období probíhala aktivní podpora Místních akčních plánů a poradenství 
k metodikám MAP II. Dále pokračovala spolupráce s lokalitami při tvorbě Místních plánů inkluze 
v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL. Rovněž se uskutečnilo setkání pracovních skupin v lokalitách 
KPSVL  i mimo KPSVL v rámci tzv. vzdálených dílčích podpor. 
 

KA 02 Podpora odborné spolupráce 
  

Aktuálně bylo navázáno na již probíhající podporu regionálních center především v rámci 
projektového poradenství a odborné podpory při podávání projektů z OP VVV u partnerů 
v lokalitách směřující k termínu podání projektů (7. 2. 2020). V rámci spolupráce s kraji 
probíhaly konzultace zaměřené na tvorbu školních inkluzivních koncepcí určených zejména pro 
krajské pracovníky a interní školení zaměstnanců projektu IKV. Dále byl zorganizován 1 odborný 
panel na téma Sociální znevýhodnění a diagnostika 2 dne 24. 10. 2019. 
 

KA 03 Aktivizace místních aktérů 
 

Ve sledovaném období se pořádaly odborné workshopy po celé České republice. Témata 
odborných WS byla např. sdílení praxe v oblasti koordinátorů inkluze, možnosti vzájemné 
spolupráce a komunikace mezi aktéry inkluzivního vzdělávání, sdílení praxe asistentů pedagoga 
ZŠ a školních asistentů ZŠ, sdílení zkušeností zástupců měst z hlediska projektového poradenství 
a témat podávaných projektů do výzev, podpora motivace rodičů v aktivním trávení volného 
času s dětmi, formy a metody práce s doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem aj.  
Také proběhla veřejná setkání, na kterých byla řešena témata jako: motivace a podpora rodin 
ze SVL k účasti na předškolním vzdělávání, vzájemné sdílení zkušeností a potřeb v oblasti 
vzdělávání v neformálním prostředí, aktuální potřeby a náměty pro budoucí spolupráci 
s projektem IKV. Během tohoto období bylo uveřejněno několik článků s tématikou inkluzivního 
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vzdělávání, tiskových zprav o aktivitách Agentury v oblasti inkluzivního vzdělávání a byly 
zpracovány komunikační strategie pro spolupracující lokality. 
Dále proběhly 4 tuzemské stáže a 2 zahraniční (Portugalsko, Skotsko). 

 
KA 04 Metodická podpora 
 

Ve sledovaném období i nadále probíhal ve všech regionálních centrech sběr zápisů dobrých praxí 
pro interní posouzení a následné vyhodnocení dalšího postupu jejich zpracování s cílem pořádat 
v těchto identifikovaných organizacích tuzemské stáže v rámci KA 03.  
Průběžně probíhala metodická podpora realizačního týmu ze strany expertky na vzdělávání 
i centrální metodičky IKV  a odborných garantů projektu k členům RT i k jednotlivým výstupům 
projektu. 

 
KA 05 Výzkumy, evaluace 
 

V rámci tohoto období pokračovala práce na vstupních analýzách a kontinuálně probíhal sběr dat 
přímo v terénu pro tvorbu těchto vstupních analýz, vč. analýzy dat z MŠMT a to prostřednictvím 
realizace rozhovorů se zástupci institucí – především škol a NNO i sociálně vyloučených obyvatel 
jak v rámci lokalit v KPSVL tak ve vzdálené dílčí podpoře. 

 
KA 06 Řízení projektu 
 

V průběhu sledovaného období byly, na základě politického rozhodnutí, realizovány přípravy 

na přesun realizátora projektu IKV z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj. Přesun 

agendy celého odboru (Agentury pro sociální začleňování), který realizuje dva komplementární 

projekty, byl potvrzen vládním usnesením v červenci 2019. V souvislosti s přesunem byl vytvářen 

a následně schvalován delimitační protokol. Od 1. 1. 2020 došlo k samotnému přesunu. Celý 

proces vyústil mmj. v odchod 15 zaměstnanců na HPP a 5 na DPČ, což realizaci projektu a jeho 

klíčových aktivit zásadním způsobem ohrožuje. Bylo podáno sedm žádostí o podstatnou změnu 

projektu a tři žádosti o změnu nepodstatnou. V srpnu 2019 byl zahájen audit ze strany NKÚ 

a zároveň byl v srpnu 2019 ukončen audit MF. 

 

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období 

Výstup Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti* 

5 Pracovních skupin 
vzdělávání 

Pracovní skupiny na oblast vzdělávání v lokalitách zapojených do 
Koordinovaného přístupu s účelem zapojení všech relevantních aktérů 
do plánování opatření v rámci kapitoly Strategického plánu sociálního 
začleňování na podporu IKV. 

6 Místních plánů inkluze Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu 
inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, 
evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření 
vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní 
úrovni. 
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14 Vstupních analýz V obcích byly provedeny vstupní analýzy pro potřeby strategického 
plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních kvalitativních, 
příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení situace 
v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou 
zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí 
a žáků/žákyň se SVP. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, 
které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV 

16 Plánů poradenství při 
MAP 

Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL 
za účelem integrace problematiky IKV do MAP. 

 17 Odborných workshopů Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, 
ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyň). Cílem je 
harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni. 

 4 Veřejná setkání  Setkání jsou určená zejména pro rodiče a širší odbornou a laickou 
veřejnost ve vazbě na oblast IKV. Snahou je zvýšení porozumění, 
připravenosti a podpory pro vzdělávání dětí a žáků, žákyň 
se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky/žákyně 
s odlišnými životními podmínkami a pocházejícími z odlišného 
kulturního prostředí. 

1 Odborný panel Odborná podpora změn v klíčových tématech řešených projektem, 
zajišťování konsenzuálního názoru zúčastněných. 
 
*výstupy za 1Q 2020 tj. 15. monitorovací období nejsou dosud 
zpracovány a započítány v tomto souhrnu 

 

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období 
a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období 

V daném období byly provedeny tyto podstatné změny projektu: 

1) Redefinice některých klíčových výstupů projektu, především z hlediska definice lokalit  

2) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti 

o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu 

3) Přistoupení na Metodický dopis č. 3 ke specifické části PpŽP, verze 5, který umožňuje, aby 

u projektů, jejichž realizátorem je OSS, mohla být umožněna změna realizátora projektu 

4) Přistoupení na Metodický dopis č. 4 ke specifické části PpŽP, verze 5, který umožňuje 

realizaci projektu na území EU a po tzv. Brexitu i na území Velké Británie a Severního Irska 

5) Změna spojená se změnou realizátora projektu z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

6) Ponížení průběžného finančního milníku 

7) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti 

o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu 

Následně bude podána podstatná změna, jež bude navazovat na staženou 34. ŽoZ, a která bude 
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spojená se snížením počtu indikátorů resp. krácením celkového rozpočtu projektu. 

 

8. Finanční čerpání 

Rozpočet projektu v Kč 228 819 380,00 Kč  

Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně) 
 109 661 110,41 Kč 

Dosavadní čerpání v % (kumulativně) 47,92 %   

Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) 
 

351 270,38 Kč, z toho: 
216 Kč – zjištění kontroly na místě ŘO OP VVV 
78 419,45 Kč – zjištění auditu operace MF ČR 
52 703,66 Kč – dopočet nezpůsobilých výdajů 
po auditu operace ze strany ŘO OP VVV 
219 931,27 Kč – administrativní ověření veřejné 
zakázky ze strany ŘO OP VVV a souvisejících 
výdajů 

Nejbližší finanční milníky - datum 
29. 7. 2020 – průběžný finanční milník 
30. 7. 2021 – průběžný finanční milník   

Nejbližší finanční milníky - částka 
103 008 158,41 Kč – průběžný finanční milník 
160 481 701,29 Kč – průběžný finanční milník   

Komentář k plnění finančního milníku 

Ke dni 14. 2. 2020 byl ze strany realizátora 
projektu naplněn hraniční finanční milník ve výši 
82 375 473,60 Kč.  
Vzhledem k dosavadnímu vývoji v průběhu 
realizace projektu došlo 41. změnovým řízením 
k úpravě výše v pořadí 4. a 5. průběžného 
finančního milníku tak, aby realizátor projektu 
předpokládané výše naplnil. 

 

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)  

Kontinuálně byl kladen důraz na zachování kontinuity v rámci setkávání se s ostatními 
spolupracujícími  IPs a IPo např. s projektem APIV B, TA ČR, FNV, HKŠ, KIPR aj., přičemž ústředními 
tématy byla koordinace aktivit, vytipování vhodných škol pro pořádání stáží či uspořádání odborných 
panelů, možná další spolupráce s projektem IKV, šablony a další. Setkání koordinovala Koordinátorka 
IPs a IPo. Tato setkání probíhala buď bilaterálně, nebo multilaterálně na MŠMT. V rámci aktivity 
spolupráce probíhala tato koordinační setkání i za účasti expertky na inkluzivní vzdělávání 
a koordinátorky vzdělávacích aktivit a workshopů se zástupci pouze některých projektů. V rámci 
spolupráce byli všichni zástupci relevantních IPs a IPo pozváni na odborný panel na téma Sociální 
znevýhodnění a diagnostika 2, pořádaný projektem IKV.  
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10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední 
a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)  
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Popis rizika 

Navržené opatření pro 

eliminaci rizika/nápravné 

opatření 

Přesun Odboru pro 

sociální začleňování 

(ASZ) z Úřadu vlády ČR 

na Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

5 4 9 

Při změně realizátora 

projektu dojde k nutnosti 

vypořádání všech 

smluvních vztahů mezi 

realizátory projektu, 

zajištění přesunu vysokého 

počtu zaměstnanců, bude 

nutné poskytnout veškeré 

interní dokumenty, které 

jsou součástí projektové 

dokumentace, novému 

realizátorovi projektu, 

bude nutné vyřešit otázky 

dislokace a odpovědnosti 

za jednotlivá období 

realizace (např. kdo nese 

odpovědnost 

za pochybení). Dojde 

k předem 

neodhadnutelnému 

nárůstu administrativy, 

který může dočasně 

ochromit řízení projektu. 

To zvýší riziko vzniku 

neuznatelných výdajů, 

chyb v řízení projektu, 

nedosažení finančních 

milníků či posunů 

v harmonogramu. 

Nastavit mechanismy 

spojené s převodem 

agendy Odboru tak, aby se 

co nejméně dotkly 

zaběhnutých procesů 

spojených s realizací 

projektu IKV. Probíhají 

schůzky k praktickým 

otázkám přesunu 

na jednotlivých úrovních 

řízení. Některé 

dopady/opatření však 

nelze ze strany realizátora 

ovlivnit. 

Přesun Odboru pro 

sociální začleňování 
4 4 10 S přesunem ASZ na MMR 

byly rozdány výpovědi 

Realizátor projektu bude 

vyvíjet intenzivní úsilí 
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(ASZ) z Úřadu vlády ČR 

na Ministerstvo pro 

místní rozvoj z hlediska 

personálního 

všem zaměstnancům 

projektu s příslibem 

obdržení nové smlouvy 

od 1. 1. 2020 vč. přiznání 

odstupného resp. uhrazení 

platu u překážky na straně 

zaměstnavatele v průběhu 

ledna a února 2020. 

Za těchto okolností se 

rozhodlo opustit RT 

celkem 15 zaměstnanců 

na HPP. Z hlediska dopadu 

na projektové aktivity, jež 

jsou zabezpečovány 

především personálně, je 

tento stav velmi rizikový. 

k obsazení všech volných 

pozic. Budou stanoveny 

priority při vyhlašování 

výběrových řízení 

v maximální míře a počtu 

tak, jak to interní procesy 

na MMR umožní. 

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5. 

- Dopad rizika na škále 1-5. 

- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Popis 

1 velmi malá vyskytne se pouze ve výjimečných případech 

2 malá někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 

3 střední někdy se může vyskytnout 

4 vysoká pravděpodobně se vyskytne 

5 velmi vysoká vyskytne se skoro vždy 

 

Hodnota Dopad Popis 

1 velmi malý neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu 

2 malý 

ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní 
projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci 
operativního řízení projektu  

3 střední 
ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení 
stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu 

4 vysoký 

významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí  
k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení 
dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, 
vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace 

5 nepřijatelný  

projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých 
výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční 
prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace 

 



 

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4  

 

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu 

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu 
s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu. 
 
Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 12. a 13. zpráva o realizaci. 
V tomto období bylo ke schválení předloženo pět podstatných změn zakládajících změnu právního 
aktu. Změnami došlo k přistoupení na Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – 
specifická část výzvy IPs verze 5 (dále jen PpŽP) umožňující, aby u projektů, jejichž realizátorem je 
OSS, mohla být umožněna změna realizátora projektu, dále k přistoupení na Metodický dopis č. 4 
k PpŽP, který umožňuje realizaci projektu na území EU a po tzv. Brexitu i na území Velké Británie 
a Severního Irska a úpravě průběžného finančního milníku. Další úpravou došlo ke změně 
realizátora projektu od 1. 1. 2020 dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. 6. 2019 č. 552, 
na základě kterého přechází agenda sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky 
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Změna na redefinování některých klíčových výstupů projektu 
především z hlediska definice lokalit byla realizátorem projektu z důvodu nutnosti provedení 
rozsáhlejších úprav stažena. Dále byly schváleny dvě změny nezakládající změnu právního aktu 
týkající se změny člena interní oponentní skupiny.  
 
V reportovaném období byly schváleny tři nepodstatné změny související především s úpravami 
rozpočtu, změnou osob na klíčové pozici Expert na inkluzivní vzdělávání, Metodik inkluzivního 
vzdělávání a Výzkumník, evaluátor, dále aktualizací finančního plánu a úpravou časového 
harmonogramu naplnění dílčích výstupů Pracovní skupiny na podporu IKV a Vstupní analýzy.  
 
Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti 
o platbu (12. a 13. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 16 769 732,42 Kč, ve kterých byly 
identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 219 931,27 Kč týkající se sankčního krácení ve výši 25 % 
z VZ na Operativní leasing 3 vozů pro projekt IKV. Dále ve sledovaném období probíhala kontrola 
14. ŽoP s vyúčtováním ve výši 10 487 837,03 Kč. V rámci administrativního ověřování této ŽoP 
budou identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 19 823,32 Kč týkající se nedodržení pravidel 3E při 
výběru dodavatele VZ na propagační videa. V následujícím období (tj. 15. – 17. ŽoP) předpokládá 
realizátor projektu čerpání ve výši 26 209 403,70 Kč.   
 
Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Hraniční milník 
byl ze strany realizátora projektu naplněn.  
 
V období od 14. 5. do 8. 8. 2019 probíhala na projektu externí kontrola Auditního orgánu 
Ministerstva financí ČR č. OPVVV/2019/O/014. Předmětem kontroly bylo ověření způsobilosti 
uskutečněných výdajů projektu v 5. - 8. ŽoP. Kontrolou byla identifikována dvě zjištění. Některým 
zaměstnancům projektu IKV byly vyplaceny osobní příplatky převyšující 50 % platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které byl zaměstnanec zařazen, aniž by došlo 
ke splnění podmínek týkajících se přiznávání osobních příplatků vyšších než 50 % tj. 
za předpokladu, že je daná osoba vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, čímž vznikly 
nezpůsobilé výdaje ve výši 78 419,45 Kč. Dále byl identifikován nesoulad činností uvedených 
ve výkazu práce s pracovní náplní pracovní pozice mzdová účetní. S tímto identifikovaným 
zjištěním nesouvisely žádné nezpůsobilé výdaje. 
 
Dne 8. 8. 2019 byla na projektu zahájena externí kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu - Peněžní 
prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků 
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(19/19-NKÚ). Kontrola nebyla ve sledovaném období ukončena. 
 
Ve sledovaném období byla dne 4. 3. 2020 zahájena na projektu kontrola na místě č. 000026- 
2020/OPVVV (kontrolované období od 1. 7. 2018 – 30. 9. 2019), která byla dne 18. 3. 2020 
vyhlášením nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru přerušena. 
 
V projektu probíhají interní i externí evaluační aktivity. V reportovaném období byla externím 
dodavatelem evaluací zpracovávána 3. Průběžná zpráva k evaluaci projektu IKV, která je aktuálně 
předmětem připomínkování ze strany ŘO OP VVV a do konce sledovaného období nebyla 
zfinalizována. 
 
Realizátor projektu zároveň ve 13. ZoR předložil 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu. ŘO OP VVV 
požadoval především doplnit přijatá opatření k úspěšné realizaci klíčové aktivity 01 Spolupráce 
v územích. V rámci vypořádání připomínek k této zprávě podal dále realizátor projektu vyjádření 
k doporučením vyplývajícím ze závěrů 2. Průběžné zprávy k evaluaci projektu IKV provedené 
externím dodavatelem evaluací týkající se realizace klíčové aktivity 05 Evaluace, výzkumy, analýzy. 
Realizátor projektu poté doplnil evaluační dokumenty, vč. Evaluačního manuálu. Doplnění 
a zapracování je rovněž předmětem hodnocení v aktuálně zpracovávané 3. Průběžné zprávě 
k evaluaci projektu IKV externího dodavatele. Doporučení na proškolování a vedení všech 
pracovníků, kteří budou realizovat dopadové evaluace v lokalitách vč. vzájemného sdílení 
zkušeností při přípravě a realizaci a rovněž doporučení na ukotvení designu evaluace dle 
doporučení MŠMT v Evaluačním manuálu, která byla uvedená v předchozí průběžné zprávě, jsou 
realizátorem projektu přijímána a jsou průběžně ověřována v ZoR. 
 
Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu je bezproblémová. Dílčí výstupy a indikátory 
projektu jsou naplňovány v souladu s plánovaným harmonogramem.  
 
V souvislosti s přesunem agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky 
na Ministerstvo pro místní rozvoj rozvázalo 20 zaměstnanců pracovní poměr a jeho opětovné 
neprodloužení s novým zaměstnavatelem aktuálně představuje riziko s možným dopadem 
na projektové aktivity. Nový realizátor projektu se snaží aktivně řešit tyto nové skutečnosti a vyvíjí 
intenzivní úsilí k obsazení všech volných pozic. ŘO OP VVV monitoruje projektové aktivity tak, aby 
přechod agendy na nového realizátora neměl žádný vliv na naplnění cílů a účelu projektu.  

 

12. Seznam spolupracujících organizaci (příp. Seznam spolupracujících projektů) –  

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs). 

Seznam spolupracujících projektů: 

ASZIII.  – Systémové zajištění sociálního začleňování (komplementární projekt) 

KIPR - Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 

PP UC – Podpora práce učitelů 
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P-KAP – Podpora Krajského akčního plánování 

APIV A - Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace APIV metodická 

podpora 

SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

KSH – Komplexní systém hodnocení 

FNV – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového 

 

Seznam spolupracujících organizací: viz příloha „Seznam organizací IKV“. 

 


