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Vyjádření ŘO OP VVV k reportovanému období realizace IPs KIPR pro MV OP VVV 

(příloha k prezentaci č. 12c) 

 
V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu 
s Chartou projektu, žádostí o podporu a dle schválených změnových řízení. Veškeré činnosti ve 
sledovaném období směřovaly k plánovanému ukončení projektu. Projekt KIPR ukončil v plánovaném 
termínu ke dni 31. 1. 2020 po 45 měsících svou realizaci. 

Ve sledovaném období došlo v souladu s Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 
MSMT-21705/2019-1, které nabylo účinnost dne 26. 6. 2019, ke sloučení Národního ústavu pro 
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a Národního institutu pro další vzdělávání, přičemž nástupnickou organizací se od 1. 1. 2020 stal 
Národní pedagogický institut ČR (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

V reportovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 14. zpráva o realizaci. Příjemcem 
byla v daném období předložena závěrečná zpráva o realizaci, u které v současné době probíhá 
administrativní kontrola ze strany ŘO OP VVV. Schválení závěrečné zprávy o realizaci ŘO předpokládá 
do konce září 2020. 

Ve sledovaném období byla v rámci změnových řízení kromě výše uvedené podstatné změny 
zakládající změnu právního aktu týkající se změny příjemce dotace, schválena jedna podstatná změna 
nezakládající změnu právního aktu. Prostřednictvím této změny došlo ke změně na pozici experta 
s mezinárodním renomé. V reportovaném období bylo dále schváleno šest nepodstatných změn 
týkajících se aktualizací finančního plánu, finančních přesunů v rozpočtu a změny na pozici manažerky 
klíčové aktivity. 

Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny 2 žádosti o platbu 
(14. a 15. ŽoP) ve výši 9 924 992,00 Kč, ve kterých byly identifikovány nezpůsobilé výdaje 
ve výši 15 600,00 Kč. Krácené výdaje se týkaly neprokázání vykonaných činností u 2 zaměstnanců 
projektu. Ve sledovaném období byla příjemcem předložena 16. ŽoP ve výši 7 399 712,26 Kč 
(závěrečná žádost o platbu). V současné době probíhá vypořádání závěrečné ŽoP. Schválení závěrečné 
ŽoP ŘO předpokládá do konce září 2020.  

Ze závěrečného vyúčtování předběžně vyplývá, že z celkového schváleného rozpočtu projektu ve výši 
143 040 500,00 Kč bylo vyčerpáno 123 248 286,53 Kč, tj. 86,16 % rozpočtu.  Výše nedočerpání rozpočtu 
činí 19 792 213,47 Kč. Na projektu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a nesrovnalosti v celkové výši 
393 932,45 Kč, ovšem tato částka není vzhledem k probíhající administrativní kontrole ZŽoZ finální.  

Ve sledovaném období byla příjemci vyplacena jedna standardní zálohová platba ve výši 
11 910 049,04 Kč. Na konci roku 2019 byla administrována vratka nevyčerpaných finančních 
prostředků vyplacených příjemci na zálohových platbách v roce 2019 ve výši 1 mil. Kč. 

Podle ustanovení § 8a resp. § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla u projektu KIPR ve sledovaném období ukončena 
kontrola na místě č. 000003-2019/OPVVV (datum ukončení kontroly 7. 11. 2019). Předmětem kontroly 
bylo ověření realizace projektu v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. V rámci této kontroly byla 
na projektu identifikována celkem 3 zjištění, avšak pouze jedno zjištění s finančním dopadem 
na způsobilost výdajů. Toto zjištění bylo ve výši 11 765,10 Kč. Zjištění se týkalo neodůvodněného 
pořízení flash disků překračující ceny flash disků v místě a čase obvyklé.  
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Ve sledovaném období byl na projektu KIPR rovněž ukončen interní audit evid. č. 1/2020 „Zajištění 
podpory inovací a postupů a s nimi souvisejících diagnostických nástrojů v pedagogicko-
psychologickém poradenství dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“. Z výsledku 
auditu vyplynulo, že projekt KIPR byl realizován v souladu se schválenými pravidly a stanovenými 
výstupy. 

V projektu probíhaly dle nastavených pravidel a harmonogramu evaluační aktivity, a to jak externí, tak 
interní. Z pohledu externě prováděné evaluace byla zpracována závěrečná zpráva z evaluace. Externí 
evaluátor ve zprávě konstatoval, že byly naplněny veškeré stanové cíle projektu a rovněž došlo 
k naplnění doporučení stanovených v průběžných zprávách z externí evaluace. Z pohledu externího 
evaluátora byl projekt kladně hodnocen i z hlediska principů 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) 
i 5U (účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost). Ze závěrečné externí evaluační zprávy 
vyplývá, že pilířem hlavních přínosů projektu byla metodická síť poskytující metodickou podporu jak 
pracovníkům školských poradenských zařízení, tak pedagogům, ředitelům škol a dalším. Nejvíce 
pozitivně byly hodnoceny vzdělávací aktivity projektu KIPR, což dokazuje fakt, že téměř 96 % účastníků 
vzdělávacích kurzů hodnotí tyto kurzy jako přínosné. To ukazuje na vysokou kvalitu realizovaných 
kurzů.  

Ve sledovaném období byla rovněž odevzdána i závěrečná sebehodnotící zpráva, ve které příjemce 
zhodnotil průběh celé realizace projektu. Příjemce v závěrečné sebehodnotící zprávě informoval 
o dosažených přínosech a vytvořených výstupech projektu, mezi nejvýznamnější z nichž patří Jednotná 
pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních. Za jeden 
z největších přínosů projektu příjemce uvádí posílení kompetencí pedagogů v oblasti nové legislativy 
a v oblasti spolupráce učitel-asistent pedagoga-rodič. Příjemce obdržel k závěrečné sebehodnotící 
zprávě ze strany ŘO OP VVV zpětnou vazbu včetně připomínek, které příjemce vypořádal. 

V reportovaném období projekt realizoval závěrečný, tj. devátý odborný panel a uskutečnila se 
závěrečná dvoudenní konference projektu KIPR. Na odborném panelu i na závěrečné konferenci byly 
představeny a diskutovány výstupy projektu. Obou akcí se zúčastnil i zástupce ŘO OP VVV (projektová 
administrátorka projektu KIPR). Projektová administrátorka ŘO OP VVV se v minulosti zúčastnila 
i dalších odborných panelů KIPR, přičemž konstatovala, že odborné panely a především závěrečná 
konference projektu byly z jejího pohledu velmi přínosné, a to především vzhledem ke konstruktivním 
diskuzím zúčastněných. 

Na základě průběžné kontroly závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu může ŘO OP 
VVV konstatovat, že projekt naplnil účel a cíle projektu. Výstupy projektu budou po schválení 
zveřejněny v databázi výstupů OP VVV. 

Přílohou vyjádření ŘO OP VVV je dokument Popis průběhu realizace projektu KIPR (zpracováno 
příjemcem), který shrnuje realizaci projektu, vytvořené výstupy a dosažené cíle a přínosy. 


